










গ্রস্তাণার 

পঞ্চদশ থপ ৪ বৈশাধ-_ চৈত্র ১৩৭২৭, 
০১৫৭ ১২ 
সুর 

হই সম্পাদক 2. | 

চঞ্চল কুমার লেন ( বৈশাখ- _জ্যন্ঠ, ১৩৭২ ) 
নির্ঘলেম্দু মুখোপাধ্যায় (আমাড়-_চৈজ্র, ১৩৭২.) 

কলিকাতা ". 

পাসথিহ। 



গ্রন্থাগার 
পৃষ্ঠা সংখ্যা 

খর 

১ম সংখ্যা বৈশাখ ্ | ৯৪২ পৃঃ 

২য় *» জৈযোষ্ঠ ৪৩--৮৪ পৃঃ 

৩য় ” আষাঢ় ৮৫---১১২ পৃঃ 

র্থ ৮ শ্রাবণ ১১৩--১৪৪ পৃঃ 

€$ম *” ভাত্র ১৪৫---১৭৮ পৃঃ 

৬ষ্ট »* আশ্বিন ১৭৯--২১৮ পৃঃ 

৭ম *” কার্তিক ২১৯--১৫৬ পৃঃ 

৮ম *? অগ্রহায়ণ ২৫৭-_-২৮৯ পৃঃ 

৯ম » পৌষ ২৯১--৩৪২ পুঃ 
১০৭ * মাঘ ৩৪৩-_৩৮৪ পৃঃ 

১১শ * ফাস্তন ৩৮৫---৪ ১৬ পৃঃ 

১২শ » চেত্র ৪১৭-- ৪৬৪ পৃঃ 

নির্ঘণ্ট 
পঞ্চদশ খণ্ড 2 ৯৩৭২ 

নির্দেশিকা £ 

১ম অংশ £ লেখক-আখ্যা সুচী £ বর্ণ/ছুক্রমে সাজানো লেখকের নাম, আখ্যা। প্রভৃতি পৃষ্ঠা 

খ্যা মহ নির্দেশিত । বিস্তাপ আভিধানিক তালিকা 

পর্যায়ের | 

২য় অংশ £ বিষয় সুচী £ নির্দিষ্ট বিষয়-শিরোনামায় লেখকের নাম ও প্রবন্ধ 

বর্ণানুত্রমে লিপিবদ্ধ | 
ওয় অংশ ঃ বিভাগ কুচী ঃ গ্রস্থাগার' পত্রিকায় প্রকাশিত নিয়মিত বিভাগের 

নিবন্ধ ও সংবাদাদি বর্ণানুক্রমে সযনিবেশিত, যথা, গ্রন্থাগার 

সংবাদ, গ্রন্থাগার দিবস সংবাদ, গ্রন্থ সম্গালোচনা, 

চিত্র সুচী, পরিষদ কথা বার্তা! বিচিত্রা, সম্পাদকীয় । 

নির্প্টাট সংকলন করেছেন সর্বশ্রী অমিতা মিত্র, গীতা মিত্র ও প্রীতি মিত্র । 



লেখক-আখা। সূচী 

অজিতকুমার ঘোড়াই। অভ্যর্থনা সমিতির 
সভাপতির অভিভাষণ। ৩৫৮ 

অবহেলিত পাঠক । ত্রঃ কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়। 
১৫৮ 

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাঘণ 
দ্রঃ অজিতকুমার ঘোড়াই। ৩৫৮ 

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ। 
দ্রঃ রতনমণি চট্টোপাধ্যায়। ৪৭ 

অশিতা মিত্র । পশ্চিমবঙ্গের শিশু গ্রন্থাগার 
ব্যবস্থা £ একটি কর্মস্চী | ৬০ 

অমিতাভ বন্ু। শিশু গ্রন্থাগার ; আদর্শ ও 
কর্মপন্থা । ৭৪8 

অরুণ কুমার ঘোষ । সরকারী সাহাধ্য ও 
গ্রন্থাগার । ১৫৪ 

আগামী ২০শে ডিসেম্বর প্রতিপাল্য গ্রন্থাগার 
দিবস উপলক্ষে আম.দের আবেদন । ২৪৭ 

উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্ভালয় গ্রন্থাগার । 

(সম্পাদকীয় ) ৪২ 
উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্ভালয় গ্রন্থাগার 

দ্রঃ চঞ্চলকুমার সেন। ৩৯২ 
--এ (মর্ম) ৩৩৮ 

উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বৃত্তিমূলক ও কারিগরী 
শিক্ষা হিসাবে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের 

সাম্প্রতিক ধারণা । ১৪৭ 
(সম্পার্দকীয় ) 

উপেক্ষিত একটি কর্তব্য | দ্রঃ বনবিহারী 
মোদক। ২০ 

উনবিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন, শ্তামপুর, 
হাওডা--সভাপছির অভিভাষণ। 

দ্রঃ নির্মলকুমার বনু । ৪৩ 
উনবিংশ ব্লীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন ; সংক্ষিপ্ত 

বিবরণী । ৭৯ 
উনবিংশ বলীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের মুল 

আলোচয প্রবন্ধ । ৩২ 

এই কলকাতায় এখন দ্রঃ ভঙুলানন্দ শর্মা ৪৪৬ 
একটি অবিশ্মরণীয় সভা । দ্র; সুনীলকুমার 

চট্টোপাধ্যায় ৩৩২ 
ওম প্রক।শ। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার-প্রকাশনান় 

সন্কট (১)। 9৪২৮ 

কলিকাতা! বিশ্ববিস্তালয়ের ডিপ-লিব পন্নীক্ষার 
ফল। ৯৬৫ ( আগ) ২৪৩ 

কি করে একটি প্রতিষ্ঠানের সহজেই বারোটা 
বাজানো যায় । দ্রঃ ভণ্ুলানন্দ শর্মা । ৪০৭ 

কি করে সম্মেলন ভুল করতে হয়। 
দ্রঃ ভওুলানন্ন শর্মা | ৩০২ 

কৃষ্ণা বন্ধেপাধ্যায় । অবহেলিত পাঠক | ১৫৮ 
্রস্থাগার ও নিরক্ষরতা দূর্ীকরপ। ২৬৮ 
ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের গ্রন্থাগার । ২৯৯ 

গীত! মিত্র | শিশু গ্রন্থাগার £ একটি সামাজিক 
দাবী । ৫৫ 

গুরুদশস বন্দোপাধ্যায় । পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যালয় 
গ্রন্থাগার সম্পর্কে অনুসন্ধান ১২২ 

গোলোকেন্গু ঘোষ, অন্থঃ। প্রকাশনায় নতুন 
আদল। ৯৬ ১৬৩, ২৬৬ 

গ্রন্থ সমালোচন। ৪১, ১০৯, ১৪১) ১৭৬, 

২১৮ ২৭৬, ৩১৩, ৪0৫ 

গ্রস্থাগার'-এর পুরানো সংখ্যা চাই। ২৭৮ 

গ্রন্থাগার ও শিরক্ষরতা দূরীকরণ দ্রঃ কৃষ্ণা 
বন্যাপাধ্যায়। ২৬৮ 

গ্রন্থাগার দিবন' সংবাদ-_. ৩০৫-৩১২ 

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ-- 

(সম্পাদকীয় ) ১১২ 
গ্রন্থাগার সংবাদ ১০৪, ১৩২, ১৬৬) ২১৩) 

২৪৪, ২৮৪৪ ৩০৫, ৩৬৬) ৪৫২ 

গ্রন্থাগারে কষি-সহযোগ । দ্রঃ বীরেন্ত্র চক্র 
বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪১ 

চঞ্চলকুমার সেন। উচ্চ মাধ্যমিক বিস্তালয় 
গ্রন্থাগার । ৩৯২ 

এ (মর্ম) ৩৩৮ 
চিঠিপত্র ১৩৬ ১৭৩, ২১৭ 
চিঠিপত্রে মতামত । ৩২৫ 
জনসনধারণের গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে স্কুলের 

গ্রন্থাগারের ভূমিক1। দ্রঃ রাজকুমার 
মুখোপাধ্যায় । ৩৮৭ 

--এঁ (মর্ম) ৩৩৮ 
ডিউই বর্গীকরণ £ ভারতবর্ষ ও এশিক। 

দ্রঃ বাৰে চন্দ্র বন্দোপাধার । ৫ 

তপন সেনগুপ্ত । লাইব্রেরী অব কংগ্রেস ও 
ভিউই বর্গাকবণ প্রথায় 2:02 

[)1518101 এর ব্যবহার | ৪৩৪ 



তারকেম্বর চট্টোপাধ্যায় ও সুরাজকৃষ। মণ্ডল, 
সন্ক £ রামানদ চট্টোপাধ্যায় ( ১৮৬৫- 

১৯৪৩) গ্রন্থপঞ্জী £ পুস্তক ও প্রবন্ধাদির 
ব্গারুত বুচী ১৯৮ 

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার প্রকাশনায় সন্কট | 
দ্রঃ ওম প্রকাশ । ৪২৮ 

দিলা মুখোপাধ্যায় । পাঠ ও জীবন । ৯২ 
--পুস্তক প্রকাশক ও 

গ্রন্থাগারিক । ২৩১ 

--ফ্যাসান ও পাঠরুচি | ২ন৬ 
্প্লেখকের আয়। ২৬৪ 

ফ্রবতার। মুখোপাধ্যায় । মহীশুরে ভারতীয় 
গ্রন্থাগার পরিষদের পঞ্চদশ সম্মেলন । ৯৯ 

নারায়ণচন্দ্র চক্রবঙণ | বিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার 
সম্মেলন, দ্বারহাট্া, ছুগলী £ সভাপতির 

অভিভাষণ। 

বিংশ বঙগীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন প্রসঙ্গে ৪৪৩ 
নিখিল রঞ্জন রায় । পঠন, লিখন ও মনন | 

৩৬৪ 

নির্ষল কুমার বন্থু । উনবিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার 
সম্মেলন । শ্তামপুর-- সভাপতির 

অভিভাবণ-_- ৮৩ 
নির্মলেন্দু মান্না । সমাজ ও গ্রন্থাগার | ৩৪০ 
পদ্বজকুমার দত্ত পুথি-পত্রের সংরক্ষণ ও 

সংস্কার প্রসঙ্গে । ৮৯ 

--পুঁথি পত্রের সংস্কার £ অল্্রদুরীকরণ। ৪২৩ 
পঠন, লিখন ও মনন দ্রঃ নিখিলরঞ্জন রায় 

৩৬৪ 

পরিষদ? কথ ৩৮, ১২৬, ১৭৪) ২১৫, ২৪৮, 

২৮৭) ৩২১, ৩৭৪; ৪১২) ৪€৭ 

পরিষদ গ্রন্থাগারে সম্প্রতি দান হিসাবে গৃহীত 
কয়েকটি পুস্তক ২৭৯ 

পরিষদ পরিচাপিত গ্রস্থাগাঘিক শিক্ষণ 

পরীক্ষার ফল ১৯৬৫ ২১১ 

পরিষদের মুখপত্র গ্রসঙ্গে ( সম্পাদ কীয় ) ১১৩ 
পশ্চিমবঙ্গে সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ৩৩৪ 
পশ্চিমবঙ্গে সুসংবদ্ধ পাবলিক ল।ইব্রেরী ব্যবস্থা 

এবং গ্রস্থাগারিকগণের বেতন ও মর্যাদা 

(জম্পাদকীয় ) ১৭৯, ২০৯ 
পশ্চিদবঙের পুরাণে! গ্রন্থাগারগুলির দায় ও 

মমন্তা দ্রঃ জুনীলকুমার চট্টোপাধ্যার ২৪০ 
নশ্চিঘবজের বিভালয় গ্রন্থাগার সম্পর্কে 

অনুসন্ধান প্রঃ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ১২২ 

৩৪৫ 

পশ্চিম'ঙগের শিশু গ্রন্থাগার ব্যবস্থা £ একটি 
কর্মহুচী দ্রঃ অমিত! মিত্র ৬০ 

পশ্চিম বাংলার গ্রন্থাগার কর্মীদের নিকট 
একটি প্রস্তাব (ক্রোড়পত্র ) ৩৪ও 

পশ্চিম নাংলার সাধারণ গ্রস্থাগারগুলির 
কার্ধক্রম ঘর বর্তমান রূপ ও উপষোগী 
কর্মপ্রণালী দ্রঃ উনবিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার 
সম্থেপনের মূল আলোচ্য প্রবন্ধ ৩২ 

পাঠ ও জীবন দ্রঃ দিলা মুখোপাধায় ৯২ 
পাঠম্পৃহা ও পাঠরুচি £ দিগদর্শন দ্রঃ সুবোধ 

কুমার মুখোপাধ্যায় ২৬১ 

পাঠম্পৃহা ও পাঠকচি £ প্রস্তাবিত নমুনা 
সমীক্ষা (সম্পাদকীয় ) 

পুথিপত্রের সংরক্ষণ ও সংস্কার প্রসঙ্গে 
দ্রঃ পঙ্থজকুমার দত্ত ৮৯ 

পুখিপত্রের সংস্কার ঃ অল্ন দূরীকরণ 
দ্রঃ পঙ্থজকুমার দর্ত 

পুস্তক তালিকার বিস্তাস দ্রঃ রাজকুমার 
মুখোপাধ্যায় 

পুস্তক প্রকাশক ও গ্রস্থাগারিক দ্রঃ দিল! 
মুখোপাধ্যায় ২৩১ 

পুস্তক বর্ণন। দ্রঃ রাজকুমার মুখোপাধ্যায় ১১৭ 
পুস্তক সুচীর ইতিহাসঃ ১৬শ শতাব্দী দ্রঃ 

রাজকুমার মুখোপাধ্যায় 
পুস্তক নুচীর ইতিহালঃ ১৭শ শতাবী প্রঃ 

রাজকুমার মুখোপাধ্যায় 
কী, ১৭০০--১৮ ০0 

প্রক।শনায় নতুন আদল ব্রঃ €গালোকেন্দু 
থে ৯৬, ১৬৩) ২৩৬ 

প্রদণশনীর উদ্বোধক অর্থমন্ত্রীর অভিভাষণ দ্রঃ 
শৈলকুমার মুখোপাধ্যায় ৪৩ 

প্রমীলচন্ত্র বনু । শতবর্ষের প্রাচীন এক 
গ্রন্থাগারের কাহিনী ১ 

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের গ্রন্থাগার দ্রঃ 
কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৯৯ 

ফ্যানান ও পাঠরুচি দ্রঃ দিল! মুখোপাধ্যায় 
২৯৩৬ 

বই বাধাই দ্রঃ রাজকুমার মুখোপাধ্যায় ১১ 
বই সনাক্ত করা ; দ্রঃ রাজকুমার মুখোপাধ্যায় 

৮€ 

বীয় গ্রন্থাগার পরিষদ £ পঠন-পাঠন সম্পর্কে 

হণ 

6২৩ 

১৫১ 

১৮৩ 

২২৩ 

৪১৯ 

নমুন] সমীক্ষার ছক ৩৪৬ 
বলীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র ঃ 

গগ্রস্থাগায়” ৩১২ 



বঙগীয় গ্রন্থাগার লগ্মেলন, ১৯২৫-১৯৬৫ ৩২৮ 

ঘনবিহারী মোদক । উপেক্ষিত একটি কর্তব্য ২০ 
বাংলাদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলন ও গ্রন্থাগার 

দিবব (জম্পাদ্দকীয় ) ২১৯ 
বারাবিচিত্র। ১০২, ১৩৮) ১৭০) ২৫২, ২৮১, 

৩১৬১ ৩৭০ 

বিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন 

( সম্পাদকীয় ) 
বিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সন্মেলন প্রসঙ্গে দ্রঃ 

নারায়ণ চন্ত্র চক্রবর্তী 
বিংশ সম্মেলনের সভাপতির পরিচয় 
বিগত দিনের, বর্তমানের ও ভবিষ্যতের 

্রস্থাগারিক (সম্পাদকীয় । 

বিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায় £ লগ্ডনের চিঠি ৪৫০ 
বিদ্যালয়ে ব্রেইপ গ্রন্থাগারের ভূমিকা! দ্রঃ 

বিমলচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় ৩৯৬ 

এ (মর্ম) 
বিনয় ভূষণ রায় অন্ধুঃ দ্রঃ গ্রমীল চন্দ্র বন্থু ১ 
বিমল কান্তি সেন। বিশ্বের বৈজ্ঞানিক সারপত্র 

সমূহে ভারতীয় বৈজ্ঞানিক পত্র-পত্রিকার 
স্থান ৪৩২ 

বিমল চন্ত্র চট্টোপাধ্যায় । বিদ্যালয়ে ব্রেইল 
গ্রন্থাগারের ভূমিক! ৩৯৬ 

_এ (মর্ম) ৩৩৯ 
--শিপু গ্রন্থাগার £ রূপ ও প্রয়োজনীয়তা ৮ 
বিশ্বের বৈজ্ঞানিক সারপত্রসমূহে ভারতীয় 

বৈজ্ঞানিক পত্র-পত্রিকার স্থান | দ্রঃ 
বিমলকান্তি সেন ৪৩২ 

বীরেন্দ্রচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় । গ্রন্থাগারে কর্মি- 
সহষোগ ১৯১ 

--ডিউই বর্গীকরণ : ভারতবর্ষ ও এশিয়া ২৫ 
ভগুলানন্দ শর্ষাঃ এই কলকাতায় এখন ৪৪৬ 
--কি করে একটি প্রতিষ্ঠানের সহজেই 

বারোটা বাজানো যায় ৪০৭ 
কি করে সম্মেলন ভুল করতে হয় ৩০২ 

তম লংশোধন ১৭৭ 
মনোরঞ্জন জানা । মাধ্যমিক বিদ্যালয় গ্রন্থাগার 

£ মানবজীবনের আলোক বর্তিকা ৪০০ 

এ (মর্ষ) 
»শিশ্ত গ্রন্থাগার £ মহাদিলনের মৌন 

সেতুবন্ধা ৭১ 

২৪১ 

68৩ 

৩৩৩ 

৩৮৫ 

৩৩০ 

৩৩৪ 

মহীশৃরে ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পঞ্চদশ 
সম্মেলন দ্রঃ ফ্রবভার] মুখোপাধ্যায় ৯৯ 

মাধ্যমিক বিদ্যালয় গ্রন্থাগার মানবজীবনের 
আলোক বতিকা দ্রঃ মনোরঞ্জন জান! ৪০০ 

_এ& (মর্ম) ৩৩৯ 
যন্ত্র প্রযুক্তি বিদ্যার (11000912109 1411£1- 

1€61128) পরিভাষা দ্রঃ সুধানন্দ 
চট্টোপাধ্যায় 

ফাঁদবপুর বিশ্ববিগ্ভালয়ের বি-লিব-এসসি 
পরীক্ষার ফল ১৪৪ 

রতনমণি চট্টোপাধ্যায় । অভ্যর্থনা সমিতির 

২৭২ 

সভাপতির অভিভাষণ ৪৭ 

রছড়া জেল! গ্রন্থাগার পরিচালিত গ্রন্থাগার 
বিজ্ঞান াটিফিকেট ঝোর্পের ফলাফল 

(১৯৬৫) ১৭৮. 

রাজকুমার মুখোপাধ্যায় । জন সাধারণের 
গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে স্কুলের গ্রন্থাগারের 

ভূমিক। ৩৮৭ 

-্ এ (মর্ম) ৩৩৮ 
--পুস্তক তালিকার বিহ্তাদ ১৫১ 
-_পুস্তক বর্ণনা ১১৭ 
-_পুস্তক হুচীর ইতিহ!স £ ১৬শ শতাবী 

১৮৩ 

7 প্র ১৭শশতাবী। ২২৩ 
এ, ১৭০০--১৮১০ | ৪১৯ 
--বই বাধাই ১১ 
--বই সনাক্ত কর]। ৮৫ 
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ( ১৮৬৫-১৯৪৩ ) 2 

্রন্থপঞী । পুস্তক ও প্রবন্ধাদির 
বগণকৃত সুচী । দ্রঃ ভারেকম্বর ৯৯৮ 

চট্টোপাধ্যায় ও সুরাজকৃষ্ণ মণ্ডল । 
লগ্ডেনের চিঠি-- 

দ্রঃ বিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায় ৪৫০ 
লাইব্রেরী অব কংগ্রেস ও ডিউই বর্গাকরণ 

প্রথায় 70110) 1)1%151011 এর ব্যবহার 

দ্রঃ ভপন লেনগুপ্ত 8৩৪ 

লেখকের আয়। দ্রঃ দিল! মুখোপাধ্যায় । 
ণ ৯৬৪ 

শচীছলাল দাশগুপ্ত ( ঈম্পাকীয়) ৪১৭ 
শতবর্ষের প্রাচীন এক গ্রন্থাগারের কাহিনী ১ 

দ্রঃ গ্রধীল চন্দ্র বসু। 
শ্রদ্ধাঞ্জলি £ লাল বাহাছুর শাস্তী ২৯০ 

--এঁ, শচীছুগাল দাশগুপ্ত ৪১৭ 



শিশু গ্রন্থাগার £ আদর্শ ও কর্মপন্থ। 
দ্রঃ অমিতাভ বনু ৭8 

শিশু গ্রস্থাগার £ একটি সামাজিক দাবী । 
দ্রঃ গীতা মিত্র ৫৫ 

শিশু ও.ছাগার £ মহামিলনের মৌন সেতুবন্ধ । 
প্রঃ মনে রঞ্জন জানা । ণ১ 

শিল্ত গ্রন্থাগার $ রূপ ও গ্রয়োজনীয়তা | 
দ্রঃ বিমলচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় | ৬৮ 

শৈলকুমার ফুখোপাধ্যায়। প্রদর্শনীর উদ্বোধক 
অর্থমন্ত্রীর অভিভাষগ ৫৩ 

সভাপতিপ্ন অভিভাষণ £ বিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার 
সম্মেলন, দ্বারহাট্রা, হুগলী দ্রঃ নারায়ণ চঙ্্ 

চক্রবর্ ৩৪৫ 

সমাজ ও গ্রন্থাগার | দ্রঃ নির্মলেন্দু মানা । 
৩৪০ 

সম্পাদ কীয়--৪২, ৮৪, ১১২, ১১৩) ১৪৭) 
১৭৯) ২১৯, ২৫৭, ৩৪৩, ৩৮৫। ৪১৭ 

সম্মেলন প্রলঙ্গে ( সম্পাঙ্গকীর) ৮৪ 
সম্মেলনের পরে ( জম্পাদ্কীয় ) ৩৪৩ 
সরকারী সাছাষ্য ও গ্রন্থাগার দ্রঃ 

অরুণকুমার ঘোষ । ১৫ 
সুধানন্দ চট্টোপাধ্যার | বস্ত্র প্রযুক্তি-বিদ্তার 

( 115017211109.1] 12058166110) 

পরিভাষা! । ২৭২ 
সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যার। একটি অবিশ্মরণীয় 

সভা! ৩৩২ 

--পশ্চিমবঙ্গের পুরানো! গ্রন্থাগার গুলির 
দায় ও সমস্তা ২৪০ 

স্থবোধকুমার মুখোপাধ্যায় । পাঠস্পৃহ! ও 

বিষয় সুচী 

গ্রাচ্ছন 
রাঞ্গকুমার মুখোপাধ্যায় । বই বাধাই । ১১ 
গ্রন্থ পঞ্ভী 
রাঙ্গবুমার মুখোপাধ্যাক়্। পুস্তক তালিকার 

পিন্ঠাস। ১৫১ 

__পুষ্তক হুচীর ইতিহাস | ১৮৩, ২২৩) ৪১৯ 

প্ন্থপঞ্জী-_র।মানন্দ চট্টোপাধ্যায় 
তারেকেশ্বর চট্টোপ।ধ্যায় ও সুরাজকষ্ণ মণ্ডল 

সন্কত। ১৯৮ 

গ্রন্থ-প্রকাণ্ন 
ওম প্রকাশ । দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার প্রকাশনায় 

সহ্ছট ৪২৮ 

গোলোকেন্দু বোষ, অন্গঃ| প্রকাশনায় নতুন 
আদল। ৯৬, ১৬৬ ২৬৬ 

দিল। যুখোপাব্যায়। পুস্তক প্রকাশক ও 
গ্রন্থাগারিক | ২৩১ 

গরন্থবিদ্ 
রাজধুম।র মুখোপাধ্যায়। পুস্তক বর্ণনা! । ১১৭ 

--বই সনাক্ত করা। ৮৫ 
গ্রদ্ছ- সংরক্ষণ 

পন্ধজঠমার দত্ব। পুথি-পত্রের সংরক্ষণ ও 
ংস্কার প্রসঙ্গে । ৮৯৪ ৪২৩ 

অঙ্গলন্ধান দ্রঃ গুরুদাল খপ্দে)প।ব)।গ ১২৩ 

পাঠরুচি £ দ্বিগার্শন | ২৬১ 

প্মরণীয়--- ১৪৩ 

হুগলী জেলায় পরিষদের বর্তমান অবস্থা £ 

প্রতিষ্ঠান লদস্ত সংখ্যা । ৩৩১ 

গ্রন্থ সম্ভার গণন। 

বনবিহারশী মোদক । উপেক্ষিত একটি কর্তব্য । 
ও 

পর্ন 
দিল। মুখোপাধ্যায় । লেখকের আয়; ২৬৪ 

গ্রন্থাগার আন্দোলন--পশ্চিমবজ 
বাংল। দেশে গ্রন্থাগার আন্দোলন ও 

গ্রন্থাগার দিবস। (জম্পাদ্ধকীয় ) 
২১৯ 

গ্রন্থাগার ও কমা সহযে।গ 
বারেন্ত্রচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় । গ্রন্থাগারে কর্মী 

সহষোগ। ১৯১ 

গ্রন্থাগার ও জনশিক্ষা 
কষ] বন্দ্যোপাধ্যায় । গ্রন্থাগার ও নিরক্ষরতা 

দুরীকরণ। ২৬৮ 

শিখিলরঞ্জন রায় । পঠন, পিখন, ও মনন। 
৩৬৪ 

গ্রন্থাগার ও প।ঠক 
কষ বন্দ্যোপাধ্যায় । অবহেলিত পাঠক। 

১৫৮ 

দিল] মুখোপাধ্যায়। পাঠ ওজীবন। ৯২ 



গ্রন্থাগার ও সরকারী সাঞ্ছায্য 
অরুণকুমার ঘোষ। সরকানী সাহায়া ও 

গ্রন্থাগার । 

গ্রন্থাগার পরিষদ-_-পশ্চিমবজ 
পরিষদের মুখপত্র প্রসঙ্গে ( জম্পা্কীয় ) 

১১৩ 

১৫৪ 

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র £ 
গ্রন্থাগার” ৩১২ 

হুগলী জেলায় পরিষদের বর্তমান অবস্থা । 
৩৩১ 

সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায় । একট অবিশ্রণীয় 
সভা ৩৩২ 

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ 
উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বৃত্তিমূলক ও কারিগরী 

শিক্ষা! হিনাবে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের 
সাম্প্রতিক ধারণা ১৪৭ 

্রস্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ ( সম্পাদকীয়) 
১ 

গ্রন্থাগার বৃত্তি 
বিগতদিনের, বর্তমানের ও ভবিষ্যৃতের 

গ্রস্থাগারিক। (সম্পার্দকীয় ) ৩৮৫ 
গ্রন্থাগার বৃত্তি ও তাহার সমস্যা 
ভগুলানন্দ শর্মা; এই কলকাতায় এখন ৪৪৬ 
গ্রন্থাগার সন্মেলন-পশ্চিমব্গ 
অজিতকুমার ঘোড়াই। অভ্যর্থনা সমিতির 

সভাপতির 'অভিভাষণ। ৫৮ 
উনবিংশ বন্গীয় গ্রন্থাগার সন্মেলন : সংক্ষিপ্ত 

বিবরণী ৭৯ 
উনবিংশ বঙ্গীয় গ্রস্থাগার সম্মেলনের মূল 

আলোচ্য প্রবন্ধ ৩২ 

১২ 

নারায়ণ চক্রবর্তী । বিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন 
প্রসঙ্গে 

বিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সন্মেপন দ্বারহাট্রা, 
হুগলী ঃ সভাপতির অভিভাষণ। ৩৪৫ 

নির্মল কুমার বস্থ। উনবিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার 
সম্মেলন, শ্তামপুর, হাওড়া-_-সভাপতির 

৪6৩ 

অভিভাষণ। ৪৩১ 
বিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন ২৯১ 

( অম্পা্দকীয় ) 
রতনমণি চট্টোপাধ্যায়। অভ্যর্থনা সমিতির 

সভাপতির অভিভাষণ। ৪৭ 
সম্মেলনের পরে। ( জম্পার্দকীয় ) ৩৪৩ 
সম্মেলন প্রসঙ্গে ( ্ ) ৮৪ 

শৈলকুমার মুখোপাধ্যায় প্রদর্শনীর উদ্বোধক 
অর্থমন্ত্রীর অভিভাষণ ৪৩ 

গ্রচ্ছাগার সম্মেলন ভারত 
ফরবতার] মুখোপাধ্যার । মহীশুরে ভারতীয় 

গ্রস্থাগার পরিবদের পঞ্চদশ লম্মেলনে ১৯৯ 

দশমিক বর্গীকরণ পদ্ধতি 
তপন সেনগুপ্ত । লাইব্রেরী অব কংগ্রেস ও 

ডিউই বরগীকরণ প্রথায় ০11) 01৮4- 
5101) এর ব্যবহার | ৪৩৯ 

বীরেন্দ্রচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ ডিউই বর্গীকরণ £ 
ভারতবর্ষ ও এশিয়]। ২৫ 

ৃষ্টিহীনের গ্রন্থ।গার 
বিমলচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় । বিগ্ঠালয়ে ব্রেইল 

গস্কাগারের ভূমিকা । ৩৯৬ 

পাঠাভ্যাস 

দিলা মুখোপাধ্যায় । পাঠ ও জীবন । ৯২ 
--ফ্যাসন ও পাঠরুচি | ২১৯৬ 

পাঠম্পহা ও পাঠরুচি £ প্রস্তাবিত নমুনা 

সমীক্ষা। (জম্পাদকীয়) ২৫৭ 
স্ববোধকুমার মুখোপাধ্যায়। পাঃম্প্হা ও 

ও পাঠকুচি £ দিগদর্শন 

বিষ্ভালয় গ্রন্থাগার 
চঞ্চলকুমার সেশ। 

গ্রন্থাগার । 

মনোরঞ্ন জান। | মাধ্যমিক বিদ্যালয় গ্রন্থাগার £ 
মানবজীবনের আলোক বতিকা 

রাজকুমার মুখোপাধ্যায়। জনসাধারণের গ্রস্থা- 
গারের ক্ষেত্রে স্কুলের গ্রন্থাগারের ভূমিক | ৮৭ 

বিভ্ভালয় গ্রন্থাগার- পশ্চিমবঙ্গ 
উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় গ্রন্থাগার (সম্পাদকীয়) 
গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় । পশ্চিমবঙ্গের বিদ্ভালয় 

শস্থাগার সম্পর্কে অনুসন্ধান । ১২২ 

বিশ্ববিভালয় গ্রন্থাগার : পশ্চিমবজ 
প্রমীলচন্দ্র বন্থ। শতবর্ষের প্রাচীন এক 

গ্রন্থাগারের কাহিনী । ১ 

মহ্থাবি্ভালয় গ্রন্থাগার - পশ্চিমবজ 
কহ বন্দ্যোপাধ্যায় । ফোর্ট উইলিয়ষ 

কলেজের গ্রন্থাগার 

২৬১ 

উচ্চ মাধ্যমিক বিগ্ভালয় 
৩৪)২ 

২৪৬ 



যন্ত্র প্রযুক্তি-বিদ্তা-পরিভাষা 
সুধানঙ্৷ চট্টোপাধ্যায় । যন্ত্র প্রযুক্তি বিস্তার 

পরিভাষা | ২৭২ 

শিশু গ্রন্থাগার 
অমিতাভ বনু শিশু গ্রন্থাগার ; আদর্শ ও 

কর্মপন্থা । ৭৪ 

গীত। মিত্র । শিঞ্ল গ্রন্থাগার £ একটি সামাজিক 
দাবী। ৫৫ 

বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । শিশু গ্রন্থাগার £ রূপ 
ও প্রয়োজনীয় ্ ৬৮ 

মনোরঞ্জন জানা | শিশু গ্রস্থাগার £ মহা- 
মিলনের মৌন সেতুবন্ধ ৭১ 

শিশু গ্রন্থাগার-_-পশ্চিমব 
অমিতা মিত্র । পশ্চিমবঙ্গের শিশু গ্রন্থাগার 

সমাজ ও গ্রন্থাগার 

নির্যলেন্দ মার! | সমাজ ও গ্রন্থাগার । 

স্গ্মেলন 

ভঙুলানন্দ শর্মা। কি করে লল্মেলন ভঙ্খুল 

করতে হয়। 

সাধারণ গ্রন্থাগার-_ পশ্চিম বজ 
পশ্চিমবঙ্গে সুসংবন্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা । 

পশ্চিমবঙ্গে নুসংবদ্ধ পাবলিক লাইব্রেরী 
ব্যবস্থা এবং গ্রস্থাগারি কগণের বেতন ও 

মর্যাদা (জম্পাদকীয়) 
স্থনীলকুষার চট্টোপাধ্যায় । পশ্চিমবঙ্গের 

পুরানো গ্রস্থাগারগুলির দায় ও সমস্ত | ২৪০ 

৩৩২ 

৩৩৪ 

2১৭3 

ব্যবশ্থা £ একটি কর্মচূচী ৬০ 

সংগঠন সারপত্র 
ভওুলানন্দ শর্মা । কি করে একটি প্রতিষ্ঠানের বিমলকাস্তি সেন বিশ্বের বৈজ্ঞানিক সার পত্র 

সহজেই বারোটা বাজান যায় । ৪০৭ সমূহে ভারতীয় পত্র-পত্তরিকার স্থান ৪৩২ 

বিভাগ শুচী 
প্রান্থ সমালোচন। 

আধি ব্যাধি, ১ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সং, মার্চ, ১৯৬৫ | 

সমাজোচনা--চ' কু' সে. ১৭৬ 

ইত্ডিয়ান সায়েন্স খ্যাবস্ট্রীকটস্ ১ম খঃ, নং ১ 
(৬.1. ০ 1.) সমালোচনা নি.মুং ১৪১ 

উত্তরন্ুরী ও বারে! বছরের বাংল! কবিতা 

সমালোচনা-_সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় । ২৭৬ 
গ্রন্থ পরিক্রমা (পাক্ষিক পত্রিকা)_চ.কু,সে:৪১ 

চিকিৎসা! জগৎ, সম্পাঃ ডাঃ অমূল্যধন 
মুখোপাধ্যায় । সমাঃ-নি, মু ৩১৩ 

জীবনতারা হালদার প্রণীত £ অনুশীলন সমিতির 
সংক্ষিপ্ত ইতিহাস | সমালোচন।-_নি-মু ২৭৭ 

নবরঙ.। সম্পাঃ নির্মল ভর্টাচার্য লমা £_ 
চ* কু" সে, ৩১৪ 

পরিমল মুখোপাধ্যায় । নিঃসঙ্গ হৃদয় । সমাঃ- 
চ. কুলে, ১০৯ 

বিশ্বনাথ বন্দোপাধ্যায় । গ্রন্থবিষ্ঠার ক্রমবিকাশ 

সমাঃ--ড£ আদিত্য কুমার ওহদেদার | ৪০৫ 

বুলেটিন অব. মিউজিয়ামল এাসোসিয়াশন 
ওয়েষ্টবেঙ্গল সমাঃ--নি. মু. । ১১৬ 

রাজকুমার মুখোপাধ্যায় £ স্কুল ও কলেজের 
গ্রন্থাগার পরিচালনা । সমাঃ-- চিত্তরঞ্জন 
বন্দ্যোপাধ্যায় । ৩১৮ 

স্থরেক্্রলাল রক্ষিত । বাণীরেখা | সঙ্গাঃ 
নি. মু.। ৩১৪ 

গ্রন্থাগার দিবস সংবাদ 
কল্সিকাঙ্ত। রবীন্দ্র দৈত্র ভ্রাম্যমাণ পাঠাগার । ৩০৬ 
কলকাতায় গ্রন্থাগার দিবস উদ্যাপন £ কেন্ত্রীয় ৮১, ডাঃ সুরেশ সরকার রোড। কলি- ১৪। 

জনসভ। ৩০৫ 

চিম্ময়ী ম্বতি পাঠাগার, কলি-৯। ৩০৬ ৮০৯০ পাঠাগার 
নারী শিল্প নিকেতন । ১১৬-এ মেছুয়াবাজার ূ 

ছট ।॥ কলি-১২ ৩০৬ গ্রামীণ গ্রন্থাগার । ৩৬৭ 

প্রতাপচন্দ্র মজুমদার টেকষ্ট বুক লাইব্রেরী। ব্রিপুর। 
অহপষ্লিকাতা। খ৬স্ল)। 11)1ন +স্৮* ৪ কৈলাসহর পাবলিক লাইব্রেরী হন 



নদীয়! 
আদাননগর তরুগ পাঠাগার । গ্রামীণ গ্রন্থাগার 

শহীদ পাঠাগার । চৈতন্তপুর । গ্রামীণ 
গ্রন্থাগার | ৩০৯ 

৩০) হাওড়া 

পুরুলিয়। দফরপুর রামরুষ্জ লাইব্রেরী । গ্রামীণ 
বুড়দা তরুণ সংঘ গ্রন্থাগার । গ্রামীণ গ্রন্থাগার । ৩১০ 

গ্রন্থগার । ৩০৭ সমাজসেবী মনিমেলা । একসর1। চামরাইল, 
বর্ধমান হাওড়া । ৩০৬ 
জাড়গ্রাম মাখন লাল পাঠাগার ৷ পোঃ হুগলী 

জাড়গ্রাম, বর্ধমান । ৩০৮ ত্রিবেণী হিতসাধন সমিতি সাধারণ 
বীরভূম পাঠাগার । ৩১১ 
দেবগ্রাম যুব সংঘ । পোঃ কয়থা। থানা ছুলাল স্মৃতি সংসদ । খংজুরদহ। ৩১১ 

নলহাটি। ৩০৮ শ্রীরামপুর পাবলিক লাইব্রেরী । শ্রীরামপুর । 
মেদিনীপুর ৩১১ 
তুষার স্মৃতি গ্র্থনিকেতন শ্রীরুষ্ণপুর । হুগলী জেল পরিষদ । জন ও সমাজ কল্যাণ 

ব্যবত্বারহাট | ৩০৮ সংত্রান্ত স্থায়ী সমিভি। হুগলী । ৩১০ 

গ্রন্থাগার সংবাদ 

ওয়েষ্ট বেঙ্গল গর্ভর্নমেণ্ট ্পনসর্ড লাইব্রেরী চব্বিশ পরগণ' 
এমপ্রয়িজ এসেপিয়েশন | ৩৬৬ তারাগুণিয়। বীণাপাণি পাঠাগার । গ্রামীণ 

কলিকাতা গ্রন্থাগার ১৩২ 
জাতীয় গ্রন্থাগার । কান্তকবির জন্মশতবাধিকী তারাগুণিয়! বীনাপাণি পাঠাগার | 

উপলক্ষে প্রদর্শনী । ১৩২ তারাগুনিয়া ৩৬৭ 
জাতীয় গ্রন্থাগার । বেলভেডিয়ার। দি পানহাটি ক্লার। পানিহাটি ১৩৩ 

কলি-২৭। ২৮৪ বনগ্রাম সাপুজন পাঠাগার | বনগ্রাম ৩৬৭ 
নজরুল পাঠাগার । কলি-৯। ১৩১ বন্দীপুর সম্মেলন । ৪৫৫ 

নর্থ ইণ্টালী কমল! লাইব্রেরী । ৬ পামার ভাটপাড়া সাহিত্য মন্দির ৷ ভাটপাঁড়া ২৮৪ 
বাজার রোড, কলি; ১৫। ৪৫২ সাঁধুজন পাঠাগার বনগ্রাম। ২৪৪ 

পরিতোষ স্বৃতি পাঠাগার চেভল!। 
কলি-২৭। ১৬৬ 

মিলন চক্র । কলি-৩২। ৩৬৭ 
রবীন্দ্রনিকেতন | কলিকাতা-৪১। ৪৫৩ 
রবীন্ত্রভারতী বিশ্ববিষ্ঠালয় | কটিকাতা1-৭ ৪৫২ 
রাজা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ; বি, টি, রোড, 

কলিকাতা-৫০ ২৪৪ 

শরীপ্রীনগেন্্র লাইব্রেরী আ্যাণ্ড ফ্রী রিডিং রুম, 
কলিকাত-ন ৩৬৭ 

ট্রডেন্টস্ লাইব্রেরী, ৪৭-এ বিটি, রোড, 
কলিকাতা-৫০ ২৪৪ 

কুচবিহার 
ছলদিবাড়ী পি, ভি, এন লাইব্রেরী । ৫০তম 

প্রতিষ্ঠা পূর্তি উৎসব । ৪৫৪ 

ভ্রিপুর। 
কৈলাসহর পাবলিক লাইব্রেরীতে গ্রন্থাগার 

পিবন উপধাপন । ৩১২ 
দার্জিলিং 

বুমফিল্ড মহকুম| গ্রন্থাগার | কাপিয়াং. ১৩৩ 

নদীয়। 
আসাননগর তরুণ পাঠাগার গ্রামীণ 

গ্রন্থাগার | ২১৩ 

কৃষ্ণনগর পাবলিক লাইব্রেরী, কৃষ্ণনগর | 
৩৩৬৮ 

নদীয়া জেলা গ্রন্থাগার । কৃষ্ণনগর | ১৬৬ 
বিবেকানন্দ পাঠাগার । কাদোয়া। 
নবদ্বীপ 
নবদ্ধীপে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ শিবির 

১৩-২৭শে জুন, ১৯৬৫ । 

৪86৫৫ 

৯৩৬ 



পশ্চিমব্ তরুণ ১ভ্থ ক্লাব ও লাইব্রেরী যধ্য 
জেলা ও গ্রামীণ গ্রন্থাগার এবং স্ডেন্টস্ হিক্ললী । ৪৫৬ 

হোমের কর্মীদের বেতন মর্াদার দাবীতে তুষার স্মৃতি গ্রচ্-নিকেতন । শ্ীকষ্পুর । ৩৮৯ 
অন্ষ্টিত সম্মেলনের সংক্ষিপ্ত রামনারাফষণ পাঠাগার | রণজিৎপুর । ৩৬৯ 
বিবরণ । ১০৪ শহই*দ গাঠাগার। ঠৈতন্তপুর | গ্রামীণ 

পুনা গ্রন্থাগার | ১৩3 
পুন! লাইব্রেরী ১০৭ শ্রীশ্লীবিরজানন্দ গ্রন্থাগার । লোয়াদা । 

বর্ধমান বিষুপুর | এ 
এম, এ, এম, সি ষ্টাফ ক্লাব। ছুর্গাপুর ২৮৪ -ঙ জিদ 

হাওড়া 
জোতরাম বাণীমন্সির। গ্রামীণ গ্রন্থাগার । ২৪৫ জেলা কেন্্রী় গ্রন্থাগার ৷ হাওড়া । হা 

পল্লীমঙ্গল লাইব্রেরী । মানকর | ৪৫৫. ব্যাটরা পাবলিক লাইভ্রেরী । ১৩৪ 

বাকুড়। মিলন পাঠাগার । রামনবমীতলা লেন। 

বাণীমন্দির | হদল নারায়ণপুর | ১১৩ বালী। সি 
হাঁড়মাসড়া বাণীমন্দির। গ্রামীণ সবুজ গ্রস্থাগার ; নিজবালিয়া। ২১৩, ৪৫৯ 

গ্স্থাগার | ২৪৬ হ্থগলী 

বীরভূম কোন্নগর পাবলিক লাইব্রেরী ৪৫৬ 

বিবেকানন্দ গ্রন্থাগার। লিউড়ী | ৩৬৯ গুড়া স্থরেন্ত্র স্থৃতি পাঠাগার । গুড়াপ। 
মাদ্রাজ গ্রামীণ গ্রন্থাগার । ১৩৫ 

কন্পেমারা পাবলিক লাইব্রেরী | মাদ্রাদ ১০৮ ত্রিবেণী হিতসাধন সমিতি পাবলিক 
( ষ্টেট সেণ্ট্াল লাইভ্রেরী ) লাইব্রেরী । ত্রিবেণী। ১৬৭, ২৮৬ 

মেদিনীপুর ছুলাল সৃতি সংসদ । থাজুরদহ। 
তমলুক জেল' গ্রন্থাগার | তমলুক । ২৮৫ ধনিয়াখালি। ১৬৯ 

চিঠিপত্র 

চিঠিপত্রে মতামত ৩২৫ মোহাম্মদ হেমায়েত আলী । ভূলি নাই। ১৩৭ 

বিন্বমঙ্গল ভট্টাচার্য । অবহেলিত ্র্াগারকলম ॥ রামনারায়ণ তাকিক। ভারতীয় গরসথাগার 

মদন মল্লিক । জেলা আঞ্চলিক ও গ্রামীণ সম্মেলনের মহীশুর অধিবেশন প্রসঙ্গে । 

গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতনক্রম | ১৭৩ ২১৭ 

পরিষদ কথ! 

অন্তান্ঠ সমিতির সভা ৩২৩ (শ্রী) গোবিন্দলাল রায় ও (শ্রী) জগদীশ 
কর্মপ্রার্থীদের নাম রেজেসতরি ২৫১ সাহা ২৮৮ 
কাউন্সিল সভা ৩২১, ৪৫৮ গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের ছাত্রাছাত্রীদের 

কার্যকরী সমিতির সভা ৩২২ পুনগিলনোতসব নি 
কভার ১৭৫ গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে কৃতী পরিষদের প্রাক্তন 

শ্রী) গনেশ ভট্টাচার্য ও (শ্রীমতী ) মায়া টু ্ মিতা 4 গ্রন্থাগার বিল সম্পর্কে আলোচন! চক্র ৪৫৯ 
ভ্টাচারয ২৮৮ জাতীয় প্রতিরক্ষায় আমাদের ভূমিকা । ১৭৫ 

'ক্ৃুকাখ্াাশ ৩৯ ৩লল।। ৬৭) 81৩) 



জেলা-ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান সমূহের লদন্ত । ৪৬৩ 
নবনির্বাচিত কাউন্সিল ৪৬২ 
নবনির্বাচিত কাউন্সিলের প্রথম সভা । ৪৬৪ 
পরিষণ গ্রন্থাগার কমিটির সভ! ৪৬১ 
পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভা ও নির্বাচন 

৪৬২ 

পথ্ষদের বিভিন্ন সমিতির কর্মোদ)ম ১৭৪, 
২১৫, ২৪৮) ৪৫৮ 

পরিষদের সান্ধ্য কার্যালয়ে শ্রী বি, আই, 
পামার (13. 1, 73911061) ২৮৭ 

পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষা কমিশনের সফর ১৭৪ 
পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা মন্ত্রীর নিকট রাজ্য সরকার 

প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগারগুলির কর্মীদের 
স্মারকলিপি 

প্রভাতকুমার মুখোপাধায়ের সবর্ধন। 
২৫০ 
৩৭৪ 

বিংশ বঙ্গীয় গ্রস্থাগার সম্মেলন । ৩৭৮ 
বিংশ বঙ্গীয় গ্রস্থাগার সম্েলন-দ্বারহাটটা, হুগলী 

২৮৯ 

বিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন ঃ দ্বারহাট্র', 
হুগলী ১৯৬৮। সম্মেলনে যোগদানকারী 

প্রতিনিধি। দর্শক-বৃন্দের তালিকা ৪১২ 
বিশেষ গ্রতিষ্টান সদন্য (কাউন্যিল | ৪৬৪ 

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্ভালযেয় প্রাক্তন গ্রস্থাগারা- 
ধ্যক্ষ দেশিকো তম শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার 

মুখোপাধ্যায় । ৩৭৬ 
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের জন্মশতবাধিকী ২১৬ 
রায় হরেন্ত্রনাথ চৌধুরীর বিয়োগে ৩৭৪ 
পুশ ভাষা শিক্ষান্তে স্বদেশে গ্রত্যাবতন ২১৬ 

»শচীদুলাল দাশগুপ্ডের মৃত্যুতে শোক 

বঙ্গীয় গ্রগ্ভাগার পরিষদ কার্যালয়ে রবীন্দ্র প্রত্তাব রি 
জন্মোৎসব পাঁপন ৪০ শান্ত্রীজীর মহা প্রয়ানে শোকসভা ৩৭৪ 

বঙ্গীয় গ্রগ্থাগার পরিনদের কর্মসচিব শ্রীবিজয়া- শিল্পী সঘর্ধনা ৩৮ 
নাথ মুখোপাধ্যায়ের ইউরোপ গমন ংগঠন ও সংযোগ সমিতির সভা ৪৬১ 

উপলক্ষে প্রীতি সম্মেলন । ৪৫৭ সভ্য বৃদ্ধি সমিতি ৩২৪ 
বঙ্গীয় গ্রন্থগার পরিষদের ত্রিংশৎ বাঁধিক সহযোগী গ্রন্থাগার পরিষদগুলির কর্যোছাম 

সাধারণ সভা-১৯৬৫ | ১২৬ প্রসঙ্গে £ শিক্ষা কমিশনের নিকট ইয়া- 
বাংল। শিশু সাহিত্য 2 গ্রন্থপপ্জী প্রকাশ সলিকের (1451410) ম্মারক পনর ) 

উপলক্ষে অনুষ্ঠান । ৩৮ ২৪৯ 

বার্তা বিচিত্র! 
অজন্তার ভাক্কর্য ও ম্যুরাল চিত্রাবলী সংরক্ষণের কানপুরের ইঙডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব 

ব্যবস্থা ১৭২ টেকনোলজীর সমাবর্তন ১৫৩ 

আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় বিতর্ক সভা ৩৭১ কারিগরী বিজ্ঞানের পুস্তকাদির আন্তজাতিক 
আন্তর্জাতিক ডকুমেণ্টেশন সংস্থার (71])) 

বাধিক কংগ্রেস ; ওয়াশিংটন, ১৯৬৫, 
১৭২ 

আবু পাহাড়ে পর্বতারোহণ শিক্ষণ কেন্্ 
স্থাপন ২৫৩ 

আমেরিকায় নেহেরু ম্মীরক প্রদর্শনী ৩২০ 
'ইনসডক লিস্ট? এর প্রকাশ বন্ধ ৩৭২ 
১৯৬৫ সালের সাহিত্য আঁকাদমী পুরস্কার ৩৭৩ 
এঞ্াহাবাদে প্রাথমিক শিক্ষা সম্মেলনে ৩৭১ 
ক'ব কাজী নক্গরুল ইসঙ্গাম ২৫৪ 
কবি কাজী নজরুল ইসলাম প্রসঙ্গে ২৮৩ 
কবি গ্নেটুসের জন্মশতবাধি কী ১৭০ 
কল্যাণ বিশ্ববিগ্ভালয়ের প্রথম সমাবর্তন 

উৎসব ৩১৭ 

ষষ্ঠ প্রদশনী ১৭২ 
বুরালের রচনাধলীর উর অন্তবাদ ১৭১ 

'কে রোখে মুক্ত স্বাধীন সতাকে ? ৩১৯ 

কেন্দ্রীয় সংস্কৃত বোর্ড পুনর্গঠিত ১৫৫ 
কেরালায় বি্ভালয় গ্রন্থাগবের অনুপবুক্ত 

বলে ঘোষিত পুস্তক ১৭০ 
গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার সংশ্রিষ্ট বিষয়ের কয়েকটি 

সনভারতীয় সম্মেলন ১৮২ 

চতুর্থ ফোজনায় স্ত্রী শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব ৩১৯ 
“চীন! রিভিযু/' পত্রিকার প্রকাশ নিষিদ্ধ ২৫৪ 
জাকার্তায় বইয়ের বহ্ন,যত্সব ১৭০ 
ডমেণ্টেশন রিসার্চ এণ্ড ট্রেনিং সেপ্টারের 

(07২0) তৃতীয় বাধিক সেমিনার, 
বাঙ্গালোর, ১৯৬২ ১০৩ 



ডাক বাংলোর সন্ধ্যবছার ৩১৮ 
তত্ববিগ্ঠা সমিতির সম্মেলন ২৮২ 
তামিল ভাষায় শিশুদের জন্য বিশ্বকোষ ১৭১ 
দক্ষিণ ভারতের মন্দির স্থাপত্য সম্পর্কে চিত্র 

গুদর্শনী ৩২০ 

দি্লীতে টেলিভিশন কেন্দ্রের উদ্বোধন ১৭১ 
দিল্লীতে রুষ ভাষ! শিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন ২৫৩ 
দিল্লীর বুটিশ ইনফরমেশন লাইব্রেরীর 

দরোজ। বন্ধ ২৫৪ 

দুর্ঘটনায় ডঃ হোমী জাহাঙ্গীর ভাবার মৃত্যু 
৩৭০ 

নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সম্মেলন ; মহীশ্র, 
২৯৬৫) ১০৩ 

নিখিল ভারত চিকিংসক সম্মেলন ২৮২ 
নিখিল ভারত শিক্ষ। সম্মেলন ২৮২ 
নিরঙ্গরতা দূরীকরণ পরিকল্পনা ৩১৮ 

. নেহেরু মেমোরিয়াল ট্রাডি সেন্টার. ১৩৮ 
পরলোকে উইলিয়ম সমারসেট মম 

( ১৮৭৪-১৯৬৫ ) ৩১৬ 

পরলোকে (ডাঃ) আলবার্ট সোয়াইতজার 
(১৮৭৫-১৯১৫) ২৫২ 

পরলোকে ডঃ বি, এন প্রপাদ । ৩৭২ 
ফ্রান্তস্ কাফকার বইয়ের ওপর থেকে 

নিষেধাজ্ঞ! প্রত্যাহার ১৩৯ 
বই আমদানির জন রিজার্ভ ব্যাঞ্চে জম 

রাখ! থেকে অব্যাহতি ১৩৯ 

বই ফেরৎ না দেওয়ার অপরাধে জরিমানা! ১৪০ 
বইয়ের প্যান্ডেলিয়ান ১৩৯ 

শ্রীবিবয় মুখোপাধ্যায় (বাধার) ' ২৮৩ 
বিশ্বভারতীর নবনিযুক্ত উপাচার্য ৩২০ 
ভাটনগর-_স্বৃতি পুরস্কার ২৫৫ 
ভারতীয় বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা সংস্থার 

কনভেনশন ৩৭৩ 

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস পরিষদ ২৮২) ৩৭১ 

ভারতীয় বিশেষ গ্রন্থাগার পরিষদ ও তথ্য 
কেনের ([/91+10) ষষ্ঠ সম্মেলন, ১৯৬৫ 

১০৪ 

গারতীয় মানক পংস্থার নবম সম্মেলন, 
বাঙ্গালোর, ১৯৬৫, ৩৮ 

ভারতীয় যাছুঘরে স্কলারদের জন্ত গ্রন্থাগার ১৩৮ 
ভারতের প্রথম &লমান বিজ্ঞান সংগ্রহশালার 

উদ্বোধন, ২৮১ 
ভূখণ্ড মূল্যায়ন বিভাগ স্থাপন ৩৭২ 
ভূতত্ব সমীক্ষার পরিচালনাধীনে খনিজ 

অনুসন্ধানের কাজ ৩৭৩ 
যুক্তরাষ্ট্রের ষঞ্রবিদ্ঠ। বিষয়ক পুস্তকাদির 

প্রদর্শনী ১৭২ 
"যাগ-বিয়োগ ২৫৪ 

লগ্নে কমনওয়েলথ এর পুস্তকের প্রদর্শনী ২৮১ 
ললিতকল! আকাদমীর সভাপতি পদে ডঃ 

মুূলুকরাজ আনন্দ ৩২৬ 
শতবর্ষ আগে £স্তার জন উড্ভুফ ম্মরণে ২৫৩ 
শিক্ষার মান সংক্রান্ত ইউ, জি, সি, কমিটির 

রিপোর্ট ৩১৭ 
সগ্ঠ সাক্ষরদের জন্ত পুস্তক পুরস্কৃত ২৮১ 
সিমলায় 'ইনষ্টিটিঈট অব আডভাম্পড ষ্াডির 

বয়স্ক মহিলাদের শিক্ষা€ জন্য উচ্চ বিগ্তালয় উদ্বোধন ২৮১ 
স্থাপন ৩১৯ স্বল্প মূল্যের পাঠ্য পুন্ভকের প্রদর্শনী ২৮৩ 

বিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার দম্মেলন-১৯৬৫, হরপ্লীয় প্রাপ্ত সমাধির মৃৎপাত্রের প্রদর্শনী ৩২০ 
ভ্বারহান্টা, হুগলী ২৮৩ হুগলী জেল'য় নিরক্ষরতা দুরীকরণ প্রচেষ্টা ৩১৮ 

বিজ্ঞান সাধনার স্বীকৃতি ৩৭৩ হুগলীতে ফরাসী ভাষান্ুরাগীদের সভা ৩১৯ 

জম্পাদকীয় 
উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৪২ বাংলাদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলন ও গ্রন্থাগার 
উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বৃত্বিমূলক ও কারিগরী দিবস ২১৯, ২৫৬ 

শিক্ষা হিসেবে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের বিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন ২৯১ 
সাম্প্রতিক ধারণা ১৪৭ বিগত দিনের, বর্তমানের ও ভবিষ্যতের 

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ ১১২ গ্রন্থাগারিক ৩৮৫ 

পরিষদের মুখপত্র প্রসঙ্গে ১১৩ শচীছলাল দাশগুপ্ত ৪১৭ 
পাঠম্পৃহ! ও পাঠরুচি ; প্রস্তাবিত নমুনা সম্মেলন প্রসঙ্গে | ৮৪ 

সমীক্ষা | ২৫৭ সম্মেলনের পরে ৩৪৩ 
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গ্রহাগার 

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ 

পঞ্চদশ বর্ষ ] বৈশাখ £ ১৩৭২ [ প্রথম সংখ্য। 

শতবষের প্রাচীন এক গ্রন্থাগারের কাহিনী 
প্রমীল চন্দ্র বস; 

[ ১৯৬৩ সালের জ.লাই-অক্টোবর সংখ্যা [10215 0914 এ প্রকাশিত 

106 90015 014. 05670015014 [071%91510) 11011 প্রবন্ধের অনুবাদ । 

অনহবাদ করেছেন শ্রীবনয় ভূষণ রায় ] 

কাঁলকাত।র সদ্াব্গত কলেজ গ্রাট দিয়া চাঁলবার কালে মনোরম কলেজ স্কোয়ারের 

শান্ত দশীঘর বিপরীত ?দকে অবাঁস্হত বিশ্বাবদ্যালয়ের 'নি্মীয়মান বরাট দশতলা ভবনটি 

দষ্টিগোচর হইলে প্রত্যকেরই গাঁতি 'বস্ময়ে মন্দীভূত হইয়া আসে এবং ভবনটি কি 
উদ্দেশ্যে নিমিত হইতেছে মনে সেই প্রশ্নের উদয় হয়। পর মূহূতেই গৃহগাত্রে 

্হাপিত বার্ন কোম্পানীর ফলক হইতে সহজেই ব্াঁঝতে পারা যায় ইহা কাঁলকাতা 
শবন্বাবদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্হাগার । 

গৃহটির বিরাট আয়তন হয়ত ক্ষাঁণকের জন্য পাঁথকের মনে গ্রন্হাগারটির বিশালতা 

সম্বন্ধে একটা অস্পই ধারণা সূষ্টি করে। কিন্ত কি ভাবে গ্রন্ছাগারটির উৎপাত্ত এবং 

বাঁদ্ধ হইয়াছে সে সম্বন্ধে চিন্তা বা ধারণা কারবার অবসর খুব অল্প লোকেরই থাকে । 

বর্তম।ন প্রবন্ধে সেই কাঁহন? সম্বন্ধে কিছু লীপিবদ্ধ করা হইল। 

১৮৬৬ সালের ১২ই ডিসেম্বর ভারতের বর্তমান ব*্বাবদ্যালয়গদীলর মধ্যে প্রাচগনতম 



২: গ্রন্থাগার [ বৈশাখ 
কাঁলকাতা 'বিশ্বাবদ্যালয়টি স্হাপিত হয় এবং এই 'বিশ্বাবদ্যালয়ের সেনেটের প্রথম সভা 
১৮৫৭ সালের ওরা জানুয়ারণী অননুষ্ঠিত হয় । প্রথমে এই বিশ্বাবিদ্যালয় একটি সনন্দ দ্বারা 

প্রীতটিত হয়। পরে িদ্বাবদ্যালয় সম্বন্ধয় একটি আইন বিধানসভায় গৃহশত হয় এবং 

উক্ত আইন ১৮৫৭ সালের ২৪শে জান[য়ারশ তারিখে বড়লাটের সম্মাত লাভ করে। 

সচনাব্হায় এই প্রীতষ্ঠানে 'শিক্ষাদানকরা অথবা গবেষণা পাঁরচালনা করা হইত না । 

তখন পরীক্ষা গ্রহণ করাই ইহার একমাত্র কাজ ছল । সুতরাং সেই সময়ে গবশ্বাঁবদ্যালয়ের 

[নিজস্ব গ্রন্হাগারের কোন জরুরী প্রয়োজন 'ছিল না। তাসত্বেও তখনকার বশ্বাবদ্যালয়ের 

উদ্যোজ্তাগণ গ্রন্থাগার সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন ছিলেন না। ইহার প্রমাণ বিদ্ব- 

বদ্যালয়ের প্রথম রাঁচিত উপ্পাবাঁধতে রোজন্্রারকে 'বদ্বাবদ্যালয়ের অন্যান্য সম্পান্ত সহ 

্ন্হাগ্ারের তত্বাবধায়ক হিসাবে উল্লেখ করা হইয়াছে । 

প্রথম হইতেই 'ব*বাবদ্যালয়ের -ীকছু গ্রন্হ "ছল বাঁলয়া অনুমান করা যায় কারণ 
১৮৫৭ সালের ২৫শে জুলাই তাঁরখে অন্যষ্টিত সেনেটের সভায় রোৌজন্ট্রারের উপচ্হাঁপিত 

[ববাত হইতে দেখা যায় যে ইতিমধ্যে ই হীণ্ডিয়া হাউস কর্তৃক ভারত সরকারের স্বরাৎঃ 

[বিভাগের সাঁচবের মারফং কিছু গ্রহ এই বম্বাবদ্যালয়কে প্রদত্ত হইয়াছল | এ গ্রন্হগীলর 
মধ্যে ১৮৪৭ হইতে ১৮৫৭ পর্যণত লন্ডন বিশ্বাবদ্যালয়ের সৈনেটের আঁধবেশনের ববরণন 

গ্রহ এবং এ ব"বাবদ্যালয়ের ১৮৫৭ সালের ক্যালেন্ডারও ছিল । ইহা ছাড়া কাঁলকাতা 

বিদ্বাবদ্যালয়ের সেনেট, ?সাঁডকেট এবং 'বাঁভন্ন ফ্যাকালটির আঁধবেশনের বিবরণও 

মীদ্রুত অবস্হায় গ্রন্হের আকারে রাখা হইত । সূতরাং গ্রনহাগ্রার সম্বন্ধে একটা অস্পঃ 

ধারণা এবং বাস্তবাকারে অন্ততঃ অল্প কিছু গ্রন্হের সমাবেশ শহরুকাল হইতেই এই 
বি"বাবদ্যালয়ে ছিল । নানা কারণে গ্রহাগার তখন আনহষ্ঠানক এবং পাঁরপূর্ণ রূপ 

গ্রহণ কাঁরতে পারে নাই। অন্যান্য কারণের মধ্যে 'নিম্নালীখত কারণগদাঁল 

উল্লেখযোগ্য । 

(ক) তখনকার 'দনে 'ব*্বাঁবদ্যালয়ের একমাএ কাজ 'ছিল পরাণক্ষা গ্রহন করা । 

(খ) বিশ্বাবদ্যালয়ের নিজস্ব কোন গৃহ ছিল না। ক্যামাক ট্রাটের এক বেসরকারা 

গৃহে রোজজ্্ারের কাষণলয় ছিল । 

সাঁ'ডকেটের সভা উপাচার্যের গৃহে অনুষ্ঠিত হইত। সেনেটের সভা কখনো বা 

উপাচার্যের গৃহে, কথনো টাউন হলে এবং কখনো ইঞ্জীনয়।রং কলেজে অনুষ্ঠিত হইত । 

সুতরাং সেই সময়ে ব*্বাবদ্যালয়ের জন্যে একটি পর্ণাঙ্গ গ্রহাগার স্হাপন করা সম্ভব 
[ছল না। 

শশগ্রই 'িশ্বাবদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ 'ি*বাবদ্যালয়ের জন্যে একটি নিজস্ব ভবনের 
প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন । এর ফলে ১৮৬২ সালের ১৪ই জুন সেনেটের সভায় এই 
বিষয়ে একটি সদ্ধল্ত গৃহঈত হয় । এ ভবনে অন্যান্য বিভাগের সাথে বিশ্যাবদ্যালয় 

কতৃপক্ষ বিশ্বাবিদ্যালয়ের উপযদুক্ত একটি গ্রশ্হাগার ও একটি পাঠকক্ষের জন্য চ্হান 
'সংবুলানের প্রস্ত্ব্ীঠএকই সাধে গ্রহণ করেন। 



১৩৭২] শতবর্ষের প্রাচীন এক গ্রন্থাগারের কাছিনী ৬ 

১৮৭২ সালের শেষে ৪,৩৪,৬৯৭ টাকা ব্যয়ে কাঁলক।তা বিশ্বাবদ্যালয়ের সেনেট 

ভবন (বর্তমানে যেখানে বিশ্বাবদ্যালয়ের নূতন ভবন নিমিত হইতেছে ) 'নিমিত হয় । 

১৮৭৩ সালের ১২ই মার্চ তাঁরখে সমাবর্তন উৎসবের সময় এই ভবনের দ্বার উদ্ঘাটন 

করা হয়। ১৮৬৯ সালে উত্তরপাড়াবু বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশ্য় [বশ্বাবদ্যালয়ের 
গ্রহাগারের জন্য ৫০০০ টাকা দান কার্বার প্রস্তাব করেন । তাঁহার এই প্রস্তাব 1সাঁন্ডকেট 

কতৃকি সাদরে গুহণীত হয়। ১৮৬৯ সালের জুলাই মাসে তাহার এই দান গৃহশত হয়। 
ইতিমধ্যে ২৬শে জুন তাঁরখে রৌজঃর সাঁন্ডকেটকে জানান যে স্বর্গীয় ঈশানচন্দ্র বসু 
মহাশয় তাঁহার উইলে 'বশ্বাঁবদ্যালয়কে 'কিছু গ্রন্হ দান কাঁরয়াছেন এবং এই গ্রণ্হ ি*্ব- 

ধবদ্যালয়ে গহশত হইয়াছে । বলা বাছল্য খ্যাত ঈশান স্কলারাঁশপের প্রবর্তক ঈশান 

চন্দ্র বস; মহাশয়ের সংগ্রহ (০০11০০0) এবং 'বাঁক্ষপ্তভাবে সংগৃহশত বিশ্বাবদ্যালয়ের 

অন্যান্য গ্রন্হকে মূল সংগ্রহ হিসাবে অবলম্বন কাঁরয়া বিশীবদ্যালয়ের গ্রন্হাগারটি গাঁড়য়া 

ওঠে । 

১৮৭৩ সালের ১লা মার্চ তারখের সেনেটের সভায় গ্রহাগারের গ্রন্হ নির্বাচনের 

জন্য একটি কাঁমটি নযুক্ত হয়, এই কামিটর প্রথম কাজ ছিল ৬০০০ টাকা পাঁরমাণের 

শবশ্বাবদ্যালয় গ্রন্হগারের উপযোগী গ্রন্হ ক্রয়ের একটি তালিকা প্রস্তুত করা । এই 
কাঁমটি পরে গ্রন্হাগার কাঁমটি রূপে পাঁরগাঁণত হইয়।ছল এবং এর গঠন প্রণালণ 'বাঁভন্ন 

সময়ে বাঁভল্ন ভাবে পাঁরবতিত ও পাঁরবগ্ধিত হয় । 

গবশ্বাবদ্যালয়ের ভবন বীনর্মাণের পর 'বশ্বাবদ্যালয়ের ১৮৭৩-৭৪ খক্রাব্দের 

উদ্বৃত্ত তহাবল হইতে প্রদত্ত ৩৫০০ টাকা এবং পূর্বে জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের প্রদত্ত 

দানের টাকা একত্র কাঁরয়া গ্রন্হাগারের জন্য একটি পৃথক তহাবল গঠিত হয় । 

পরবতাঁকালে এই তহাবিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ধৃন্ত তহবিল হইতে অর্থ সংযোজিত 

হইতে থাকে । 

১৮৭৪ সালে গ্রন্হাগ্কার কাঁমটির সুপারিশ ক্রমে হর হয় যেঁবশ্বাবদ্যালয়ের 

 গ্রন্হাগারটি কলকাতার তৎকালীন অন্যন্য গ্রন্হাগারের সমপুরক হিসাবে ক'জ কাঁরবে। 
এীঁশয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক যে সমস্ত সংস্হাকে সোসাইটির পত্র পাঁত্রকা প্রদত্ত হইত সেই 

তালিকায় 'বশ্বাবদ্যালয় গ্রন্হাগ্ারকেও অনতভূক্ত কাঁরয়া লওয়া হয় এবং সে'সাইটি কতৃক 

প্রকাঁশত প্রাচ্য গ্রন্হছ সংগ্রহের একসেট এই গ্রহাগারকে দেওয়া হয় । ১৮৭৫-৭৬ সালে 

লাইব্রেরি কাঁমটি কর্তৃক অনমোঁদত কিছু গ্রণ্ গ্রনহাগারের জন্য ক্রয় করা হয়। প্রথশ্ন 

অবস্হায় গ্রন্হাগ্ার শুধয সেনেটের সদস্যগণই ব্যবহার কাঁরতে পরতেন । ১৮৭৫-৭৬ 
সালে আশা করা গগিয়াছল যে লাইব্রেরী কাঁমটি গ্রন্হাগার ব্যবহারের জন্য কিছু নিয়ম- 
কানুন প্রবর্তন কারবে 'কস্ত উক্ত কাঁমটির দুইজন সদস্য ইংল্যান্ডে চাঁলয়া যাওয়ায় 
উহা আর সম্ভব হয় নাই । পরের বছর গ্রন্হাগারে গ্রন্হ সমূহের একটি ছাপান তাঁলকা 

এবং গ্রন্হাগারের নিয়ম কানুন প্রকাশিত হয়। এ সফল 'ীনয়ম কানহনের মধ্যে নিম্ন- 
গলাখত িবষয়গুীল বিশেষ উল্লেখযেগ্য 2 



& . গ্রন্থাগার [ বৈশাখ 

“সান্ডকেট কর্তৃক নির্বাচিত নূযুনপক্ষে পাঁচজন সেনেটের স্হানশয় সদস্যের 

একটি কাঁমাটর তত্বাবধানে গ্রহাগারের কার্য পাঁরচালিত হইবে । 

রোঁজ্রার পদাঁধকার বলে গ্রন্হাগারিক এবং গ্রন্হাগ!র কাঁমিটির সম্পাদক হিসাবে 
কাজ কারবেন। 

কেবলমাত্র সেনেটের স্হানীয় সদসাগণই গ্রন্হাগার ব্যবহার কাঁরতে পারিবেন । 

লাইব্রেরশ কাঁমাটর সুপারিশ এবং 'সাঁন্ডকেটের অন:মাতক্রমে সাহাতাক গবেষণার 

উদ্দেশ্যে কাঁলক।'তাবাসী অপর কেহ গ্রন্হাগার ব্যবহার কারতে পাঁরবেন। গৃহে 

ব্যবহারের জন্য কাহারও নিকট কোন সময়েই দশ খানির আঁধক গ্রন্হ থাকবে না, এবং 
এঁ সমস্ত গ্রন্হ দুই মাসের মধ্যেই ফেরৎ 'দতে হইবে । সেনেটের সদস্যগণ ছাড়া অপর 

বাক্তিদের সাহাত্যক গবেষণার জন্য লাইব্রেরশ কাঁমটির একজন সদস্যের সুপারশক্রমে 

গ্রনহাগ্ারে বাঁসয়া গ্রন্হ পাঠের অনমাত দেওয়া হইলে তাঁহাঁদগকে বেলা সাড়ে দশটা 

হইতে সাড়ে তিনটে পযন্ত গ্রন্হাগার ব্যবহার কাঁরতে হইবে । গ্রন্হু ফেরৎ দেওয়।র 

গনর্দি্ট সময় উত্তপর্ণ হইলে পত্রদ্বারা অবাহত হইবার পরেও কেহ গ্রন্হ ফেরং না দলে 

বিলম্বে গ্রণ্হ ফেরৎ দেওয়ার জন্য তাঁহাকে 'নদ্দি্ হারে জাঁরমানা দিতে হইবে 1 

ধীরে ধীরে গ্রন্হ সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় ক্রমে গ্রন্হাগারের স্হান সমস্যা বিশেষ ভাবে 

উপ্পাস্হত হয় । গ্রন্হাগারের স্হান সমস্যা মেটানোর জন্য ১৮৯৬ সালে 'সাঁণ্ডকেট সনেট 

হাউসের উত্তর ও দাঁক্ষণ পাশ্বের দুইটি কক্ষকে 'দ্বতলকক্ষে পাঁরবতিত কারবার এক 

[সদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ১৮৯৭-৯৮ সালে গ্রন্হাগারের প্মস্তক তালকা পহনমাদ্রুত 

এবং প্রকাশত হয়। গ্রন্হাগারের কার্য বাঁদ্ধ পাওয়ায় বিশেষ ভাবে গ্রন্হাগারের কার্য 

সম্পাদনের জন্য ১৯০২ সালের জন মাসে সান্ডকেট একজন আঁতারক্ত সহকারণ কর্মী 
1নয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন । স্হির হয় যে কাঁলকাতা 'বশ্বাবদ্যালয়ের একজন 

স্নাতককে "এ পদে [নযুক্ত করা হইবে । এ পদের বেতন হার &০ টাকা হইতে শুরু 

কাঁরয়া বছরে ৬ টাকা বদ্ধ পাইয়া ৮০ টাকা পযন্ত হইবে এবং নিব্ণাঁচিত কর্মীকে ১০০০ 

টাকা 1নরাপত্তা দতে হইবে । 

গ্রহাগারের পন্স্তকাদর যত্ব লইবার জন্য মাঁসক অনাধক ৯ টাকা বেতনে একজন 

ঠানম্নমানের কর্মী িনয়োগের ব্যবস্হাও এ সময় করা হয়। 'সাঁ্ডকেটের 1সদ্ধান্ত 
অনুসারে ১৯০২ সালের ২১শে আগ হইতে শ্রীশরৎ চন্দ্রদে ব, এল, এ আঁতীরক্ত 
সূহকার? কর্মী হিসাবে দিযুক্ত হন। তাঁহাকে গ্রনহাগারকের পদমর্যাদা দেওয়া না 

হইলেও কাত তাঁহাকে গ্রন্হগ্ারকের সকল কাধ কাঁরতে হইত । 

১৯০২ সালের ভারতীয় বিশ্বাবদ্যালয় কীমশনের সুপারশের 1ভাত্ততে ১৯০৪ সালে 

ভারতগয় বশ্বাবদ্যালয় আইন 'বাঁধবদ্ধ করা হয়। এই নত্দন আইন অন_্যায়গ বিশব- 

গবদ্যালয়ে পরীক্ষা গ্রহণের বাবস্হা ব্যতীত শিক্ষাদানের ব্যবস্হা করিবার ক্ষমতাও 'বি"্ব- 

বদ্যালয়কে দেওয়া হয়, এবং উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় গ্রন্হাগার, ল্যাবরে- 
টার, মিউজিয়াম ইত্যাদির ব্যবস্হা কাঁরব।র ক্ষমতাও 'বশ্বাবদ্যালয়ের উপর ন্যস্ত হয় । 



১৩৭২ ] শতবর্ষের প্রাচীন এক গ্রন্থাগারের কাহিনী ৫ 

ভারতণয় বিম্বাবদ্যালয়ের আইনটি ১৯০৪ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর হইতে বলবৎ হইলে ও 

১৯০৬ সালের ঠা মাচ্চ তাঁরথে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বিশবাবদ্যালয়ের উপচা 

ণানযুক্ত হওয়ার পূর্বে িশ্বাবদ্যালরে কোন উন্নাত পাঁরলাক্ষত হয় নাই। স্যার 

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বিশ্বাবদ্যালয়ের উপাচার্য হইবার পর হইতেই উচ্চাশক্ষা বিস্তারের 
নবজাগরণ সূচিত হয় । ইহার ফলে উচ্চাশক্ষা ও গবেষণার সহায়ক হসাবে গ্রন্হাগারের 

প্রত যথেই দষ্টি দেওয়া হয় । নূতন আইন অনুসারে প্রাত বংসর দুইটি লাইব্রেরণ কাঁমটি 
গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহগত হয় । উহাদের মধ্যে একটিকে জেনারেল কামিটি বলা হইত । 

উহা উপাচার্য, রোৌজছ্।র ও সেনেট কর্তৃক মনোন*ত ১২ জন সদস্য লইয়া গঠিত হইত । 

এই কামট 'সাঁনডকেটকে গ্রন্হাগার ব্যবহারের নিয়মকানুন বিষয়ে সুপারিশ কারত, অপর 

কাঁমটিকে লাইব্রেরী একাঁজীকউটিভ কাঁমটি বলা হইত । উহা উপাচাষ” রোজার এবং 

জেনারেল কাঁমট কর্তৃক মনোনীত ৩ জন সদস্য লইয়া গঠিত হইত । ইহার প্রধান কাজ 

ছল গ্রন্হাগার পাঁরচালনা এবং পস্তক ও পান্ড্ালাঁপ ক্রয় করা । ১৯০৭ সালে উপাচার্য 

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সভাপাঁতত্বে প্রথম লাইব্রেরী কাঁমিটি গঠিত হয় । তখন হইতেই 
[বন্বাবদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ এবং স্হানগয় রোজগার গ্রাজুয়েটগণ গ্রন্হাগার ব্যবহার 
কারবার সুষে।গ পান । ক্রমে ক্রমে এই সংযোগ ছাত্রদেরও দেওয়া হয় । 

এই সময় আমোরকান লাইব্রেরী আসোসয়েশনের একজন সদস্য (৬. ঘ. 4১, 

17906) দশাীমক বগ্দীকরণ পদ্ধাততে 'বশ্বাবদ্যালয় গ্রন্হাগারের বর্দীকরণ ও 
সূচশকরণ কাজের জন্য তাঁহাকে 'নষুক্ত কারতে কতৃপক্ষের নিকট একাধকবার আবেদন 

করেন, 'কিস্ত তাঁহার এই আবেদন গৃহশত হয় নাই । ১৯০৭ সালে পুনরায় গ্রন্হাগারের 

হান সমস্যা দেখা দেয়। ১৯০৮ সালের জানুয়ারী মাসে দ্বারভাঙ্গার মহারাজা 

শ্রীরামে*বর [সং বাহাদুর গ্রন্হাগার ভবনের জন্য আড়াই লক্ষ টাকা দানের ইচ্ছা প্রকাশ 
করেন । িবশবাঁবদ্যালয়ের গ্রন্হাগারের জন্য পাঠ্যপুস্তকের সাথে সাথে প্রাচশন ও 

মূল্যবান গ্রন্হ, সং্কৃত পুস্তক, পার্লামেন্টের কার্যীববরণন ইত্যাঁদ ক্রয় করা হইত । 

১৯০৯ সালে অধ্যাপক ২. ৮1501761 এর দ:ষ্প্রাপ্য গ্রন্হু সকল গ্রহাগারের জন্য দশ হাজার 

টাকা মূল্যে ক্রয় করা হয়। এ গ্রন্হ সংগ্রহে এ সময়ে 'ত্রশ, চাঁলিশ বছরের মধ্যে 

আমোরকা ও ইউরোপে প্রকাশিত পাল, প্রাকৃত, সংস্কৃত ও তুলনামূলক ভাষাতত্বের 

উল্লেখযোগ্য আঁধকাংশ গ্রন্হই ছিল । 

মার্টিন বার্ণ এড কোম্পানগ কর্তৃক শ্রন্হাগ্রারের জন্য নূতন ভবন (দ্বারভাঙ্গাবাঁচ্ডং) 

ধনর্মাণের কাজ ১৯০৯ সালে সরু হয় এবং ১৯১১ সালে শেষ হয় । ১৯১২ সালে 

গ্রন্হাগ্গার এ ভবনে স্হানান্তাঁরত করা হয় । দোতলার হল্ঘরটি ছাত্রদের পাঠকক্ষ হিসাবে 

ব্যবহারের জন্য নিদিষ্ট হয় । নশচের তল!র হলঘর ও তৎসংলগ্র কক্ষগ্ীল এবং দোতলার 

হলঘর ও পার্্ববর্তী ঘরগযীল শগঘ্রই গ্রন্হে পারপূর্ণ হইয়া ওঠে । 

এম, এ শ্রেণঠর ছাত্রগণ গ্রন্হাগার ব্যবহারের এই সুযোগ পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণে 

গবন্দুমাত্র অবহেলা করে ন'ই। প্রথম হইতে গড়ে দৌনক ৪ জন ছাত্র গ্রল্হাগারে পাঠ 



৬ গ্রন্থাগার [ বৈশাখ 

কাঁরত । প্রচুর স্হান সংকুলান হওয়ায় গ্রন্ছহ সকল 'াববয় অনুসায়ে সংজান সম্ভব 

হইয়াছল । ১৯১২ 'সালে নৃতন গ্রন্ছ তালিকা প্রণয়নের কাজ শুরু করা হয়। 

1বধ্বাবদ্যালয়ের ১৯১১-১২ সালের বাজেটে ৬০০০ টাকা গ্রন্হাগারের জন্য বরাদ্দ করা হয়। 

১৯১২ সালে ভারত সরকার কর্তৃক বিশ্বাঁবদ্যালয়কে প্রদত্ত এককালীন দান ৪ লক্ষ টাকার 

মধ্যে গ্রন্হাগ্লারের জন্য গ্রন্হ ও আসবাবপত্র ক্রয়ের জন্য ১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয় । 

গ্রন্হাগারের আয়তন বাদ্ধর সাথে সাথ ১৯১২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনজন সহকারণী 

কর্মী নিযুক্ত করা হয়, উহাদের মধ্যে একজনের মাঁসক বেতন ৩০ টাকা ছিল। এবং 

অপর দুইজনের মাঁসক বেতন ২৫ টাকা ছিল। দনে দিনে গ্রন্হাগারের জনাপ্রয়তা 

বাঁঞ্ধত হইতে থাকে । পাঠকক্ষের দৌনক ছাত্র সংখ্যা ক্রমে গড়ে ১০০ জন হয়। 

গ্রন্হাদর সূচশকরণের জন্য ১৯১৪ সালে 'সাণ্ডিকেট একজন সহগ্রন্হাগারক 
1নয়োগের 'সিন্ধা'ত গ্রহণ করেন । উপযুক্ত প্রার্থা না থাকায় সেই 'সদ্ধান্ত কার্যকরী 

সম্ভব হয় নাই । ১৯১৫ সালে একজন যুখম গ্রপ্হাগারক নিয়োগের 'সন্ধান্ত গ্রহণ করা 

হয় কিন্ত ওই প্রস্তাবও কার্ষে পাঁরণত হয় নাই । 

১৯১৪ সালের ২৭শে মার্চ তাঁরখে 'বশবাবদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের ভাত্ত প্রস্তর 

চহ।পিত হয় । ১৯১৫ সালে রসায়ন বিভাগের স্যার রাসাঁবহারী ঘোষ অধ্যাপক পদে 

আঁধঠিত অধ্যাপকের অনুরোধে গ্রন্হাগার হইতে রসায়ন সম্ব্ধীয় গ্র-হসকল রসায়ন 

বিভাগে স্হানাম্তারত করা হয়। ইহাই 'বভাগণয় গ্রন্হাগার স্হাপনার প্রথম প্রচেষ্টা । 

জাষ্টিস আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রথম পর্যায়ে ১৯৯ সাল হইতে ১৯১৪ সাল 
পযন্ত একাঁদক্রমে ৮» বংসর কলিকাতা বিশবাঁবদ্যালয়ের উপচাষ পদে আঁধণিত ছিলেন । 

এই সময়ে 'বিশ্বাবদ্যালয় উচ্চাশক্ষা ও গবেষণার প্রীতষ্ঠান [হিসাবে সম্পূর্ণ ভাবে 
পুনর্গঠিত হয় এবং উহার পারপ্রোক্ষিতে গ্রহাগারেও সর্বাঙ্গীন উন্নাত সাধত হয়। 

১৯১৬ সালে গ্রন্হাগার বিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞ আমোরকা বাসী 1. 4১. 10. 10101107501) 

ভারত সরকারের শিক্ষা বিভাগের সচিবের নিকট এক পত্রে লাখয়া জানিতে চাহেন যে 
তাঁহাকে কোন ভারতীয় গ্রন্হাগারে বিযুক্ত করা সম্ভব কিনা! হীতিপূর্কে 1010710501 

পাঞ্জাব খবশ্বাবদ্যালয় গ্রন্হাগারটি পঃনর্গঠিত কাঁরয়া গ্রন্হাগার শীবদ্যা শিক্ষার প্রবর্তন 

কারয়ছিলেন । 

তাঁহার এই পত্রখাঁন কাঁলকাতা বিশ্বাবদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের নিকট পাঠাইয়া দেওয়া 

হয়॥ 'সাঁন্ডকেটে এই পত্র আলোচনা করা হয় কিন্ত এ সম্পকে কোন সিদ্ধান্ত গৃহশীত 

হয় নাই। 

১৯১৬ সালে স্নাতকোত্তর শ্রেণীর 'শক্ষার বাবস্হা সম্বন্ধে পর্যালোচনার জন্য 

স্যার আশুতোষ মুখাজীঁর নেতৃত্বে একটি কাঁমটি গঠিত হয়। এ কাঁমটির সুপাঁরশ 

ক্রমে ১৯৯৭ সালের সেপ্টেম্বর মাস হইতে প্রায় ২০টি বিভাগে স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে 

পঠনপাঠন ও গবেষণা কার্ষের ব্যবস্হা করা হয়। বশ্বাবদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর শ্রেণী 

শুক করার পর এবং গবেষণা বিভাগ স্হাপনের সাথে সাথে গ্রন্হাগারের গররত্ব প্রচুর 



১৩৭২ ] শতবর্ধের প্রাচীন এক গ্রন্থাগারের কাহিনী 

পারমানে বাঁদ্ধ পায় । ছাত্রদের সমীবধার জনা গ্রন্হাগার সকাল ৭টা হইতে সম্ধ্যা ৭টা 

পর্যন্ত থোলা রাখার বাবচ্হা করা হয় । ছাত্ররা এই গ্রন্হাগারে বাঁসয়া গ্রন্হাগার্ ব্ধহারের 
সুযোগ পাইত; বাড়ীতে বই লইতে পারত না। ১৯১৮-১৯ সালে ছাত্রদের জন্য 
একটি লোৌন্ডং লাইবের স্হাঁপত হয়। এ লাইব্রেরীর কাজ প্রকৃত পক্ষে ১৯১৯-২০ 

সাল হইতেই শঃরু হয়। 'বশ্বাবদ্যালয়ের 'বাভন্ন বিভাগের দ্রুত ব্শদ্ধর ফলে লোন্ডিং 
লাইব্রেরশর জন্য স্হান সংকুলান প্রথমেই এক সমস্যা হসাবেই উপাঁস্হত হয় । অবশেষে 

দ্বারভাঙ্গা ভবনের নশচের তলার হল ঘরে লোন্ডং গবভাগ তখনকার মত স্হাঁপত হয়। 

ঘাঁদও স্হানাভব ও অন্ধকার থাকায় হলটি গ্র্হ রাখবার পক্ষে বশেষ উপযোগণ 

ছিলনা । লৌন্ডিং বিভাগের তত্বাববানের জন্য কয়েকজন কর্মীও 'নযুক্ত করা হয়। 
পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে সর্বপ্রথম রসায়ন বিভাগে বিভাগীয় গ্রন্হাগার স্হ।ঁপিত হয় । 

পাদার্থ বিজ্ঞান, জপবাবজ্ঞান, ফাঁলত গাঁণত ইত্যাঁদ বিভাগ বশবাঁবদ্যালয়ের গ্রন্হাগার 

হইতে দূরে স্হাণপত হওয়ায় ১৯১৭ সালে উক্ত াবভাগ সকলের সাথে সাথে একটি কাঁিয়া 
1বভাগণয় গ্রন্হাগার স্হাঁপত হয়। এ সব গ্রন্হাগ্ার সকাল ১১টা হইতে 'বকাল টা 

পর্যত খোলা থাকত । ছাত্রগণ অধ্যাপকগণের সুপাঁরশ অনসারে গ্রন্হ ব্যবহার 

কাঁরতে পারত । ক্রমে বিজ্ঞান ও প্রযযীক্ত বিজ্ঞানের অন্যন্য নূতন নূতন বিভাগ 

স্হাপনের স.থে সাথে িভাগণয় গ্রশ্হাগারও স্হাপিত হইতে থাকে । অবশ্য যে সমস্ত 

বভ.গ বশ্বাবদ্যালয়ের প্রধান এলাকার 1ীভতর অবাঁস্হত "ছল উহাদের জন্য স্বতন্ত্র 

শবভ.গণয় গ্রহাগার স্হাপনের চো করা হয় নাই। বিজ্ঞান 'িষয়ে বিশ্বাবদা.লয়ের 

উপযুক্ত পৃথক একট গ্রন্হাগার স্হাপনের পারক-েনা প্রথমাবাঁধ ছিল এবং এই উদ্দেশ্যে 
একট প্রসস্হ হলঘর গনদিঃ করা ছিল । কত্ত হাীতপূর্বে এই প্রস্তাব কারে" পাঁরণত 

করা হয় নাই । কালক্রমে 'বশ্বাঁবদ্যলয়ের 'বাভন্ন 'বভাগ স্হাপনের সাথে সাথে 

গবভাগপয় গ্রন্হাগ, রও চ্হাঈপত হইয়াছে । 'বিশ্বাবদ্যালয়ের প্রধান এলাকায় স্হানা- 

ভাবের জন্য কলা বিভাগের শিক্ষা ও অর্থনশীত এই শাখা দুইটি পরবর্তা কালে বহুদূর 
সাঁরয়া গয়াছে । 

ফলে আঁনবাষ* কারণে উহাদের সাথে দুইটি 'শীবভাগশয় গ্রনহাগারও স্হাঁপত 

হইয়াছে । বিশ্বাবদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগ সৃষ্্টুর প্রধম দিকে বাংলা পাম্ডাঁলাঁপ 

ও সংস্কৃত পান্ডাীলাঁপ লইয়া দুইটি পৃথক পান্ড্ালাঁপ গ্রন্হাগার স্হাপিত হইয়াছল । 

সৈগ্ীলর ও বত'মানে স্বতহত্র আন্তত্ব আছে। এই ভাবে ৪০1৬০ বংসরের মধ্যে প্রায় 
২৪টি বভাগসয় সৌমনার গ্রন্হাগার স্হাপিত হইয়াছে । বতমানে মূল গ্রন্হাগারটি 

গবশ্বাবদ্যালয় কেন্দ্রশয় গ্রন্হাগার বূপে পাঁরাঁচত। দৈনান্দন পাঁরচালনার ব্যাপারে 

1বভাগা় গ্রন্হাগারগহীল সাধারণত ানজ নজ 'বিভাগখয় অধ্যাপকদের অধশন। তবে 

ইহাদের আঁধকাংশের ক্ষেত্রেই গ্রন্হ ও পত্র পাঁত্রকা ক্রয়, প্রাথামক গ্রণ্হ সূচণ প্রণয়ন 
গ্রন্হাগারগ্ীল পাঁরদর্শন ইত্যাঁদ বিষয়ে কেন্দ্রণয় গ্রল্হাগারের অধীন । এই সমস্ত 

গ্রন্হাগার ১৯৬১ সালের কাঁলকাতা বিশ্বাবদ্য'লয় আইন অন_সারে প্রণশত নিয়মাবলী 
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বিধান অননুযায়ণ প্রাতষিত লাইব্রেরী কাঁমটির পাঁরচালনাধশীন । ১৯০৯ সালে িশ্ব- 
ধিদ্যালয় আইন কলেজের সষ্টি হয়। সাথে সাথে এই কলেজেও একটি 'বিভাগণয় 

গ্রন্হাগার জ্হাঁপত হয়। এ গ্রন্হাগার অবশ্য আইন কলেজের পাঁরচালক সভার 
কর্তৃত্বাধীন। 

বশ্বাবদ্যালয় গ্রন্হাগার হইতে শরং চণ্দ্র দে মহাশয়ের অবসর গ্রহনের পর তাঁহার 
স্হলে শ্রীবসম্ত বহার চন্দ, এম, এ মহোদয়কে বিশ্বাবদ্যালয় গ্রশ্হাগারিকের পদে ও 

মর্যাদায় 'িনযুক্ত করা হয় এবং হীনই সব্প্রথম ছল্হাগাঁরকের পদমর্যাদা প্রাপ্ত হন। 

এ সময় এ পদের বেতনের হার ছিল ১০০-১০-১৫০ | 'ীবশ্বাবদ্যালয়ের পঠনপাঠন এবং 

গবেষণার কায বাদ্ধ পাওয়ায় গ্রন্হাগারের আয়তন ও কার্যও বদ্ধ পায় । ফলে 

গ্রল্হাগায়ের জন্য পুনরায় স্হানের অভাব দেখা দেয় । ১৯২৭ সালে গ্রন্হাগরের স্হান 

সমস্যা অতাঙ্গত তশব্র আকার ধারণ করে। ১৯৩৪ সালে শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 

মহাশয় উপাচার্য 'িনয;ক্ত হন । 1তাঁন এ পদ গ্রহনের সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্হাগারের প্রাত দশটি 
দেন। তখন আশহতোষ ভবনের চতুথ” তলায় কলেজ ট্রাটের দিকে কয়েকটি কক্ষ ছিল । 

শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় চতঃথ” তলার বাঁক অংশে গৃহ নির্মাণের দিকে মনোযোগ দেন 
এবং এইজন্য প্রায় ১ লক্ষ ২* হাজার টাকা ব্যয় হয়। হীতিপূর্বে স্নাতকোত্তর ছাত্রদের 

জন্য স্হাঁপত লোঁ ডং লাইব্রেরশীটি দ্বারভাঙ্গা ভবনের নীচের তলা হইতে আশুতোষ 

ভবনের নঈচের তলায় স্হানাম্তারত করা হইয়াঁছল। অতঃপর ১৯৩৫ খঈঈব্দে 
বর্তমান গ্রণ্হাগারকের (যান ত খন গ্রন্হাগারের একজন অস্হায়শ কর্মী হিসাবে নিযুক্ত 
হইয়াছলেন ) এক পাঁরকল্পনা অনুযায়ী "বশ্বাবদ্যালয়ের প্রধান গ্রন্হাগার এবং 

স্নাতকোত্তর লোন্ডং লাইবের দ;ইটিকেই আশুতোষ ভবনের চতংখতলায় 

স্হানাম্তরিত করা হয়। এই স্হান পাঁরবর্তনের কাজ এীপ্রল মাসে শুরু হয় এবং 

গ্রণীন্মের ছুটির মধ্যে শেষ হয় । ১৯৩৫-৩৬ সালের একাডোমক সেসন হইতে নূতন স্হানে 
গ্রহাগারের কাজ শুরু হয় । নৃতন গ্রহগৃহে দেড় লক্ষ গ্রন্হ রাখবার জন্য কাঠের 

সেলফ প্রস্তৃত করা হইয়াছল । স_তরাং গ্র হাগারের তখনকার অ'নমাঁনক একলক্ষ 
গ্রহসংখ্যার পক্ষে এ গ্রন্হছ গৃহে স্হান সংকুলানের কোন অস্বাবধা হয় নাই । ছাত্র 

ব্যতীত অন্যান্য সকল পাঠককে গ্রহগ্হে অবাধ প্রবেশের আঁধকার দেওয়া হইল । 

সংপ্রশস্ত পাঠকক্ষটি যাহাতে ৩০০ ছাত্র এক সঙ্গে বাঁসয়া ব্যবহার কারতে পারে তাহার 

স্বন্দোবস্ত করা হইল । পাঠকক্ষের দেওয়ালে প্রায় এরীতহাসক যুগ হইতে বর্তমান 
যুগ পর্যত ভারতীয় সংস্কাতি ও সভ্যত.র ববর্তনের চিত্র (ফে.দ্কো) অঙ্কন কাঁরয়া 

গৃহের শোভা বদ্ধন করা হইল। তথাঁপ এই নূতন ব্যবস্হার মধ্যে কিছু কিছু 
অসংবধা এবং ত্রুটি বিচ্যাতি ছিল । গ্রম্হাগারটি আশুতোষ ভবনের সর্বোচ্চতলায় 

অবাঁচ্হত,ইওয়ায় এবং ভাপ নিয়াতত্রত না হওয়ায় গ্রাদ্মকালে প্রচ ড সূ্ধতাপে তপ্ত 
৪ ঠ। ইহার ফলে শুধু যে পাঠকদের পড়াশুনার অস্যাবধা হয় তাহা নহে, 

রথ সকলও [বিশেষভাবে ক্ষাতিগ্রন্ত হয়। গ্রম্হাগারের উদ্দেশ্যে নিমিত নহে এইকপ 
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একটি ভবনে গ্রদ্হাগারের ব্যবস্হা কারতে হয় ফলে গ্রন্হাগারের আভ্যন্তাঁরক ব্যবস্হার 
পাঁরকজ্পনা ও বন্দোবস্ত সবপ্রকারে সন্তোষজনক করা সম্ভব হয় নাই, গ্রন্হাগারে 

িবশেষতঃ গ্রন্হগৃহে কীত্রম আলোকের ব্যবস্হা সন্তোষজনক হয় নাই, উপাচার্য 
্্ীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় গ্রন্হাগারের ম্হান সঙ্কুলানের ব্যবস্হা কাঁরয়াই 
ক্ষান্ত ছিলেন না, তান 'বশ্বাঁবদ্যালয়ের উন্নত মানের গ্রন্হাগার ব্যবস্হা প্রীতষ্ঠার 

জন্য সবদাই সচেষ্ট ছিলেন । ১৯৩৫ সালে দুইটি সহকারণ গ্রন্হাগারিকের পদ সৃষ্টি 

কাঁরয়া গ্রন্হাগারক বিদ্যায় শিক্ষণ প্রাপ্ত দুইজনকে এ পদে নিযুক্ত করা হয়। 

১৯৩৭ সালে ডঃ নশহার রঞ্জন রায় মহাশয় ইউরোপ হইতে লম্ডন বিশ্বাবদ্যালয়ের 

গ্রন্হাগারকের িপ্লোমা লইয়া দেশে প্রত্যাবর্তন কাঁরলে তহিকে িশ্বাবদ্যালয়ের 
গ্রন্হাগাঁরক পদে ীনযুক্ত করা হয়। তাহার উদ্যোগে গ্রন্হাগারে ভিউই দশামক 
বর্গীকরণ পদ্ধাতর ব্যবহার শুরু হয়, এবং নানাভাবে গ্রন্হাগারটিকে আধ্যানক রূপ 
দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। দুইটি সহ গ্রন্হাগাঁরক পদের একটিকে ক্রমে উপ গ্রন্হাগারক 

পদে বূপান্তারত করা হয়। ১৯৪৪ সালে ডাঃ রায় বাগে*বরী অধাপক 'নযুক্ত 

হইলে উপ গ্রস্হাগারক শ্রীীব*বনাথ বন্দ্যোপাধ্য।য় গ্রহাগ্রারক নিযুক্ত হন । ১৯৫১ 

সালের জুলাই মাসে শ্ট্রীবন্দ্যোপাধ্যায় বিশ্বাঁবদ্যালয়ের কার্য ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চাঁলয়া 
যান, তখন হইতে বর্তমান লেখক এ পদে 'নষ:ক্ত আছেন । 

১৯৫১ সালের 'বশ্বাবদ্য।লয়ের নূতন আইন অন:সারে প্রণীত 'িনয়ম।বলণর ধান 

অনযায়খ গ্রন্হাগার পাঁরচালনার জন্য লাইব্রেরী জেনারেল ও লাইব্রেরী একঁজাকউটিভ 

কাঁমটর স্হলে তন বংসরের মেয়াদে একটি মাত্র লাইবেরশ কাঁমটি গঠিত হয় । 'িশ্ব- 

বিদ্যালয়ের উপাচার্য মহাশয় পদধকার বলে উহার সভাপাঁত । কোষাধ্যক্ষ, রোজট্টার, 
[িশ্বাবদযালয়ের নিজস্ব 'বাঁভন্ন কলেজের দুইজন সহসভাপাঁতি, দুইজন সম্পাদক, 

একাডোমক কাউীন্সল কর্তৃক ?নর্বাচিত কাীন্সলের দুইজন সভ্য এবং সেনেটের 

সভাদের দ্বারা নির্বাচিত একজন সেনেটের সভ্য লইয়া এই কাঁমটি গঠিত । পূরবের 
লাইব্রেরী কাঁমটি দুটিতে লাইব্রোরয়ানের কোন সদস্যপদ ছল না, গ্রন্হাগারক 
পদাধকার বলে বর্তমান কাঁমটির সদস্য ও সাঁচব এবং সরাসার উপাচাষের কর্তত্বাধীন ॥ 
1বশ্বাবদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ও অন্যান্য গ্রন্হাগার বতমানে এই কাঁমটির অধশন । সংম্প্রাতক 
কালে বিশ্বাবদ্যালয় গ্রন্হাগারের কার্যকলাপ প্রচুর পাঁরমাণে বদ্ধ পাইয়াছে। 
একাঁদকে নানা ধরণের ক্রম বদ্ধমান পাগক কর্তৃক গ্রন্হাগারের্ ব্যবহার যথেই বাঁড়গ়া 
গিয়াছে অপরাঁদকে ইউ, গজ, গস, ভারত ছুইটলোন পাঁরকন্পনা প্রভাতর বদান্যতায় 
গ্রন্হাগারের গ্রন্হ সংখ্যাও যথেই বদ্ধ প্রা্ত হইয়াছে । 

গ্রন্হাগারের রেফারেন্স সেকসনকে দেশের অভ্যন্তরের ও বিদেশের বিদ্যানরাগনদের 
এবং গবেষকদের সেবার কার্যে সর্বসময় ব্যপ্ত থাকিতে হয় । নানা ধরণের পাঁরকল্পনা, 
গববরণ, সংখ্যাতাঁত্বক হসাব নানা উদ্দেশ্যে সর্বদা প্রস্তুত করতে হয়। 'বাভন্নমুখশ 
সর্বপ্রকার কার্ষের জন্য যথেই সংখ্যক উপযনক্ত কর্মীর অভাব। অন্যত্র আধকতর 
আকর্ধনস্মী কর্মের সুযে'গ থাকায় ক্রমাগত কর্মী পারবর্তন বর্তমান কালের আর 
একটি প্রধান অসীবধা। 



১২ | ্রস্থাগার [ বৈশাখ 

অচল হয়ে গেল। পাতাগুলিকে আঠা লাগিয়ে একসঙ্গে জুড়ে দেওয়া! হতো। পুথির যুগেও 

যে এধরনের বাধাই একেবারে হতোনা তা নয়। [:1005-এর ধর্ম মন্দিরে 090 ৫০ 1২০৮৩ 

যে বইগুলি ১৪০৯ সাঁলে দান করেন সে বই গুলির মধ্যে এধরনের বই কিছু দেখতে পাওয়া 

যায়--অর্থাৎ বইগুলির মলাট ৪০৪:-এর কিন্ত এগুলি ব্যাতিক্রম মাত্র, বোর্ড-বীধাই প্রচলিত 

ছিল না। 
ক্রমশঃ ছাপাখানা থেকে যেমন বেশী সংখ্যায় বই ছেপে বার হতে থাকল, বশধাইয়ের খরচ 

কমতে থাকল এবং বই যাতে সহজে ব্যবহার করা যেতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রেখে বই বাঁধাই 

হতে থাকল। ১৪শ শতাব্দীতে 127061:5-এ চামড়ার উপরে যন্ত্রের দ্বারা একটি একটি করে 

অলঙ্কার করার পরিবর্তে একেবারে এক ফলক থেকে চাপদিয়ে চামড়ার উপরে নক্স! তুলে বাঁধাই 

অলঙ্কত কর! হতে থাকল। এ ধরনের নক্সা! তুলে বাধাইয়ের খরচ কম হতো! সে জন্ত এধরনের 

বাধাই ১৫শ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্য্যস্ত খুব প্রচলিত হয়েছিল। ১৪৮ থেকে ১৫০০ 

সালের মধ্যে পুরান টেকনিকে বাধাইয়ের পরিবর্তে এধরনের বাধাই চালু হলো। এধরনের 
বাধাইয়ের জন্য [061815 [২090156 ( ১৪৯*--১৫১৮) ও 4001০ 9০41৪-এর নাম বিশেষ 

পরিচিত। ফলকের পরিবর্তে নঝ্স। তোলবার জন্তে বেলনও ব্যবহার হতো। ১৪৫* সাল 

থেকে বেলনের দ্বার। বইয়ের মলাটের উপর জালির ন্যায় নক্স। করা হতে|। ক্রমশঃ প্রায় ৫০ 

বছর পরে বেলনের দ্বারা বইয়ের মলাটের উপর নানা ধরনের নক্সা তোল! হতে থাকল। ১৫৩৫ 

সালে ফ্রান্সে বাধাইয়ের উপর এধরনের নক্সা! চালু হলো এবং কিছু পরে চালু হলো ইংলগ্ডে। 

এদিকে ইভালীতে বই বীধাই সম্পূর্ণ নতুন রূপ নিতে লাগল। মুমলমানেরা বহু আগে 
থেকেই বোর্ডের উপর পাতলা চামড়া দ্দিয়ে বই বাধাত এবং এধরনের বীধাইয়ের উপর 

তারা সোনালী দিয়ে নান। ধরনের নক্স। করতো। চামড়ার উপরে সোনালীর পাতা রেখে 

নঝ্স। তোল! লোহ! উত্তপ্ত করে চাপ দিয়ে তারা বইয়ের মলাটের উপর নক্সা করতো। এ 

ধরনের বীধাই ১৫দশ শতাববীতে আশ্চর্য ভাবে জনগ্রীয় হয়ে উঠেছিল। এ ধরনের কাজ 

হতো! পারন্ত দেশে; পারশ্ দেশ থেকে যায় তুফিতে । ১৫ দশ শতাবীর শেষের দিকে 

নেপল্স্-এ গিয়ে পৌছায় । নেপলসে 8৪1955916 9০৪116118. ১৪৮০ সালে [515970- 

[99115 ও ভেনিসের অলঙ্কার অনুকরণ করে বাধাইয়ের উপর সোনালী কাজ করে। 

ভেনিসে এ-সময়ে পারশ্ত দেশীয় অলঙ্কারের অনুকরণে 2:252500-এর দ্বারা বাধাই 

অলঙ্কৃত করা হতো । এধরণের অলঙ্কৃত বংধাই করা হতো! ধনী ]160507, 7121015 0861. 

617061-এর জন্য । 48196ই প্রথম 081151)615 70100106 সুরু করে, মরক্কো চামড়ায়। 

ত৷ ছাড়া নিজের কারখানায় নামকরা ব্যক্তিদের *জন্য সুন্বর ভাবে অলঙ্কৃত করা বই বাধান 

হতো। 4১16৫ পূর্বে কোন প্রকাশক বা মুদ্রাকর নিজের বই বাধাত না। ছাঁপা কাগজগুলি 

সাধারণতঃ বিভিন্ন লোককে বিক্রি করে দেওয়া হতো এবং বিভিন্ন ব্যক্তির হ্বারা বই 

বাঁধাই হয়ে বিক্রি হতো! ফলে একই স্থানে ছাপ! বই বিভিন্ন রূপে বিভিন্ন লোকের কাছে 

বিচ্ষি হতো। 

১৪৪৪ সালে জ্ঞান্দে প্রথষ বাধাইয়ের উপর যোনালী দিয়ে কাজ করবার গ্রচেষ্ট! চৃয়। 



১৩৭২] বই বাঁধাই 1 ১৩ 

প্রথম 818-তে রাঁজ-দরবারের বাধাইয়ের' কাজের জন্য একটি কারখানা খোল! হয়। এই 
কারখানায় বাছুরের চামড়ার বাঁধাইয়ের উপর পুরাতন 9810910)8-এর সঙ্গে সোনালীর কাজ 
সর্প হ'লো। ১৪৯৯ থেকে ১৫২২ পর্যন্ত ফরাসী পুস্তক প্রেমিকর1 11197. থেকে সোনালী 
কাজ করা বাধাই বই সংগ্রহ করতো । এ সব বই সাধারণত 14০:০০০০ চামড়ায় বীধাই। 
কিন্তু 2৪2৪" ধ্বংসের পর 7681 30116: ফ্রান্মে এল্নে। ইনি ছিলেন £১16র রক্ষক । 

3:9116:"র আমল থেকে ফ্রান্সে বাধাইয়ের নতুন যুগ স্থরু হলো। ফ্রান্সের দগ্তরিরা 

প্রথমে প্রথমে ইতালীয় বাঁধাইয়ের অনুকরণ করতে থাকল, কিন্তু ক্রমশঃ বঁধাইয়ের পরিবর্তন 

হতে থাকল এবং শেষ পর্য্যন্ত বাধাই একেবারে নতুন রূপ নিল। এ সময়ে এঁতিহ!সিক 
ঘটনা ফ্রান্সের দপ্তরিদের সহায় হলে|। ফ্রান্সের রাজ! ও প!রশ্ঠের স্থতলানের মধ্যে একটি 

চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হওয়ার ফলে [,5৮৪15 219:90০০ অর্থাৎ পুর্বদেশীয় মরক্ষে! ফ্রান্সে আসতে 

সুরু হলো। ম্রকো চামড়া রেশম ও ভেলভেটের বাধাইয়ের স্থান অধিকার করলে|। 
মরকে চামড়ায় প্রথম ধাজকীয় বাঁধাই চ:56161)1১-এর ২ খণ্ডে বাইবেল । :9616776 

[২০£৪৫ প্রথম রাজার দণ্তরি হন ১৫৩৯ সালে। পরে ১৫৪৮ সালে তার মৃত্যুর পর 

এ পদে বসে 018805 ৫6 71০0551 এদের কারখানার আশে পাশে, পারীতে এবং 

[০০ সহরে 1621) (001161র জন্য বা তার প্রতিদ্বন্দি "15012085 1$0817160 (209$011)'র 

জন্য আরোও বই বাধাইয়ের কারখানা! খোলে । এই সময়ে 05810 ব।ধাইয়ের স্থুরু হয়। 

0:01161-এর বাঁধাইয়ের দ্বারা গ্রভাবান্বিত হয়ে এই সময়ে 359£:95 2:05, 215- 

1)৫500০ ৪1০-এ বাঁধাই স্থুরু করে। তার বাধাইয়ের অলঙ্কারে থাকত একটি ভাঙ্গা-পাত্র 
এবং কয়েকটি বক্ররেখায় সংমিশ্রনে অলঙ্কার । 

ইংলগে নুহাঃগ 5117-এর দপতৃরি ১৫৪১১৫৪৩ সালে ভেনিসের বাঁধাই প্রচলিত 

করে কিন্তু ১৭ দশ শতাব্দীর পূর্বে ইংলগ্ডে 7/0:০০০০ চামড়ার দ্বার| বাধাই প্রচলিত 

হয়নি। 

জার্মানীতে ও 10116 বাধাই প্রচলিত হয়েছিল । ১৫৬৬--১৫৮৯ পধ্যস্ত 18০0৮ 

905, 361108175?তে অতি হন্দর ভিনিসীয় ব।ধাই প্রচার করে। তবে ০52158275-এর 

শাকরাদের নাহ।য জর্মনীতে এ সমদ্ধে রূপ।লীর-উপর অলঙ্কত বাধাই প্রচলিত হয়েছিল । 

১৫৬* সালে ফ্রান্সে বেশী চলত 57015 বাধাই । এই বাধাইয়ের উপর নামের 

আস্তাক্ষর বা বংশপরিচয়ের নিদর্শন ছাপা হতো। কিন্তু খুব দামী বীধাইয়ের উপর যে 
অলঙ্কার থাকত তাকে বলা! হতো 206916”--এ ধরনের বাধাইয়ের অলঙ্কার সাধারণতঃ 
কতগুলি জ্যামিতিক নক্সা ও লতীপাতার সমন্বয় । 

এই সময় ?ব100193 দ৪-এর বাধাই 7:৮৪ 101701775 নামে প্রচলিত হয়। 7100185 

ন৪ ছিলেন রাজ-দণ্তরি। পরে তার পুত্র 01০৮1 রাজদগ্তরি হন। 

১৬৬২ সালে ফ্রান্সে বাঁধাই যে রূপ নিল সে বীধাই ফ্রাঙ্গে 21101670 61706 
অর্থাৎ ফরাসী বিপ্লবের স্থুরু পর্ধাস্ত চলেছিল; বাঁধাই হতো বাছুরের বা ভেড়ার চামড়ায়__ 
গুটের শীরাগুলি মোনালীর কাজ করা এবং মলাটের উপর থাকত বইয়ের মালিকের বংশের 
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নিদর্শন এ ধরনের বাধাইকে বল! হতো! & 18 ৫৩ 9০0] এধরণের বাঁধাই প্রচলিত ছিল 
১৪দশ লুইয়ের রাজত্বের শেষ পর্ধ্যস্ত। এ সময়ে “388000' নামে পরিচিত আর এক ধরনের 

বাধাই গ্রচলিত ছিল। এ ধরনের বাধাইয়ে ষাটের উপর বক্ররেখ| ও বিন্দুর সংমিশ্রনে কাজ 
করা হতে]। 197100000 78016: (১৬৪৫) আর এক ধরনের বাধাই চালু করে ॥ এ 

ধরনের বাধাই 1301180-এ এবং পরে 015811651] (১৬৬০ )-এর আমলে 7081850-এ 

প্রচলিত হয়েছিল। এ ধরনের বাধাই "0০£5£6” নামে পরিচিত ছিল। এধরনের বাধাই 

ফুল ও লতাপাতার অলন্কৃত হতো!। ১৬দশ শতাব্দীর শেষ থেকে বাঁধাইয়ের অলঙ্কার প্রায় 
উঠে যায় কারণ এ সময়ে ফ্রান্সে ছিল ]810961715 দের যুগ, অর্থাৎ সংযমের যুগ । 

১৭১২ সালে £170106 71101)61 78061090 ফ্রান্সে রাজ দপ্তরি নিযুক্ত হয় এবং 

"80916" বাধাই পুনর্জিবীত করে এবং এ বীধাইয়ের কিছুট। পরিবর্তনও করে। মলাটের 

কোন গুলিতে মোজাইকের কাজের উপর নানাধরণের ছোট ফুলের অলঙ্কার থাকত। 

১৭৩৭ সাল থেকে সুরু হলো চিকনের কাদ্ধ। সারা ইউরোপে বাধাইয়ের উপর চিকনের 

কাজ প্রার ৫* বছর প্রচলিত ছিল। এ ধরণের বাধাইয়ে 2806105 ছিল স্থনিপুণ। 7১80৬- 

1080-এর পর আলে 7]. &১,10510106, 

ইংলণ্ডে 2:08: 7১7) (১৭০৯-১৭৯৭) চিকণের কাজযুক্ত বাধাইয়ের জন্য বিখ্যাত। 

ইনি বই বীধাইয়ের জন্য রুশদেশীয় মরকে। ব্যবহার করতেন। 
আধুনিক-যুগ :-_ আধুনিক যুগে বই বীধাইয়ের ধারার সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়েছে। 

১৬** সাল থেকেই বই সেলাই করে, ছাপা মলাট দিয়ে বাধাই করে চালাবার চেষ্ট| হয়েছিল-. 
সে বইগুলি এখন কৌতুহলোদ্দীপক বই বলে পরিগণিত হয়। ছাপা মলাটে বাঁধাইয়ের স্বত্রপাত 
হয় ফ্রান্সে রোমার্টিসিজ্জ ম-এর যুগে । ইংলগ্ডে স্থুরু হ'য় 6051151565 08510£ এবং প্রথম সুরু 

করে 21016101176 | ১৮২৭ থেকে ১৮২৫-এর মধ্যে এধরণের ব/ধাইয়ের উৎকর্ধ সাধন করে। 

1,620 (১৮৩২-_পুটে সোনালীতে নাম ছাপা থাকত)। পরে 5196: 10 ও 0০061 

বইয়ের মলাট ছাপার জন্য ছাপার যন্ত্র বার করে। ফ্রান্গে ইংলগীয় বাধাই চালু করে ১৮৪০ 
সালে দ:086] ও 29176 | এই সময়ে সেলাইয়ের মন্ত্র, কাগজ ভশজ করবার যন্ত্র এবং 

0851775-এর যন্ত্র বার হয়। এই সব যন্ত্রের দ্বারা বাধাইয়ের সব চেয়ে বেশী উন্নতি হয়েছে। 
ইংলগ্ডে, 36100805তে ও রূশদেশে | 

চামড়ার পরিবর্তে কাপড়ের বাধাই, আধুনিক যুগে বাধাইয়ের সম্পূর্ণ পরিবর্তন এনেছে। 

 বাধাইয়ের ব্যবস্থারিক ক্ষেত্র 
পুরান বই বাধাই :__পুরাতন বাধাই কর! বই নতুন করে বাধাবার সময়, পুরাতন 

বাধাইকে যথাসম্ভব বজায় রেখে বাধাই করা প্রয়োজন। পুস্তক বিজ্ঞানীরা জানেন পুরান বাধাই 
করা বইকে নতুন করে বীধাবার সময়, পুরাতন বাধাইকে বজ্গায় রাখ! বইখানির ইতিহাসের 
দিক থেকে কত প্রয়োজন। পুত্রাতন বাধাইয়ের তারি থাকতে পারে, বাধাইয়ের সহিত 

সংযোজিত কাগজে পুস্তকের মালিকের স্বাক্ষর থাকতে পারে, এবং মালিকের নিত্বের হাতে লেখ 
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বইখানি সম্বন্ধে টাকা থাকতে পারে। স্থতরাং নতুন করে বীধাইয়ের সময় বইখানি সম্বন্ধে 

এই সব সম্ধানগুলি বজায় রেখে বাঁধাই করা প্রয়োজন । 

বাজারে একখানি বই তার আলস রূপে (00106 ০01016101) দাম খুব বেশী। তবে 

পুস্তক গ্রেমিকদের কাছেই সে সব বইয়ের দাম--গার! চেষ্টা করবে বইখানিকে তার 

আসল রূপে বজায় রাখতে । আধুনিক গ্রন্থাগারে এভাবে বই রাখার কোন মূল্য নেই, এবং 
এ ধরনের বই রাখারও কোন মূল্য নেই কারণ এসব বই ব্যবহারের দিক থেকে মুত কিন্তু 0010 
হিসাবে দামী। 

বাধাই ছিড়ে গেছে এ ধরণের বই বীধান প্রয়োজন কিন্তু প্রয়োজন বোধে পুরাতন 
বীধাইকে বজায় রেখে নতুন করে বাধাই করা যায়। 

একথানি বইয়ের সম্পূর্ণ বাঁধাইকে পাধারণত: ছুইভাগে ভাগ করা হয় : বইয়ের পৃষ্ঠা- 

গুলিকে একত্রিত করে বেঁধে মলাটের সংগে সংযুক্ত কয়! (£0:8:010£) এবং শেষ কান 

করা (21015151106) 

প্রথম বইখানির পৃষ্ঠাগুলিকে আলাদা করে, ছেড়া অংশ সারিয়ে আবার পাঁতাগুলিকে 

পত্রাঙ্ক ও স্বাক্ষর অনুযায়ী একত্রিত করে এবং পুস্তকের গোড়ায় ও শেষে সাদ! কাগজ দিয়ে 

শেলাই করবার জন্য প্রস্তুত কর! হয়। কাগজের ভঙ্গ করা স্থানগুলি কমজোরী হয়ে থাকলে 

সেখানে পাতল! ও শক্ত কাগজ দিয়ে সারিয়ে নিতে হয় 

বইকে অর্থাৎ পৃষ্ঠাগুলিকে একত্রে শেলাই করা হলো বই বীধাইয়ের আসল কাজ। 
বইয়ের গোড়ার ও শেষের সংযুক্ত করা কাগজের সহিত বা চামড়া বা কাগজের কজা, বইয়ের 

সকল ফরম! ব! বইয়ের পুটের সহিত শেলাই করা দরকার। 

বইয়ের পৃষ্টাগুলিকে বা ফরমাগুলিকে সাধারণতঃ মোট! দড়ির উপর বা ফিতার উপর 

শেলাইয়ের দ্বারা আটকে রাখা হয়। পূর্বে স্থতার দ্বারা কাগজের ভণাজের মাঝখানে শেলাই 

করা হতে! এখন একটি সুতার দ্বারাই সারা বইয়ের পুটে দেলাই কর্য হয়। 
(য ফিতা যা যে দড়ির উপর শেলাই করা হবে এবং যে স্থতার দ্বারা শেলাই করা হয় 

তাশক্ত এবং স্থাী হওয়া দরকার কয়টি ফিতে বা দড়ি লাগবে তা ন্র্ভর করবে বইয়ের 

আকারের উপর। এই দড়ি যা ফিতা! পুস্তকের পুট যত পুরু তা অপেক্ষা কিছুটা বেশী লম্বা 
হওয়া দরকার কারণ ফিতা বা দড়ির ছুটি প্রান্ত বইয়ের মলাটের সংগে সংলগ্ন করতে হবে। 

শেলাই করবার জন্য স্থৃতাটি বইয়ের ফরমার ভিতর দিয়ে ও দড়ি যা ফিতার সহিত ফরযাগুলিকে 

সংলগ্ন করে কি ভাবে বাবে তার ছবি নিচে দেওয়া হলো। দড়ি যা ফিতা বইয়ের পুটে ছুই 

দড়ি বা ফিতার উপর শেলাই 
ভাবে লাগান হয়। বইয়ের পুটকে করাতে করে কিছুটা কেটে নিয়ে দড়ি বা ফিতাকে সেই 
কাঁটা অংশের ভিতর প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয় (3017161 01;01:05 ব। 02108) ন1 হয় পুটের 

উপদেই ফিত। ব! ঘলড়িকে আড়াআড়ি ভাবে রাঁথ। হয় (:81860 091308)। সেলাইয়ের স্থতাটি 
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পুটের মাথা থেকে গা পর্য্যস্ত যায়--পরে চেনের ন্যায় (66016 50০১) শেলাইয়ের 
স্বার| একটি ফরম] থেকে, পরের ফরমার মাথায় এবং এই ফরমার পায়ের দিক থেকে অন্ত 

ফরমার পাঁয়ের দিকে যায় ফলে পুটের শীর্ষে এবং পাদদেশে ছুটি চেন শেলাই পড়ে। সম্পূর্ণ 

শেলাইটিকে ইংরাজী ভাষায় বলে ৪11-810751| এভাবের শেলাই যন্ত্রের দ্বারা হয়না, হাতে 

করতে হয়। একখানি বইকে আলাদা করে ভালো ভাবে বীধাবার জন্যে এই একমান্ত 

উপায়। বই মোট। এবং ভারি হলে একটার স্থলে পুরাকালে ছুটি করে দড়ি ব্যবহার করা হতো। 

4৯11-81010£ 

৮০০৮০ 561601) 

মলাটের সহিত সংযুক্ত করবার পূর্বে সার। বইখানিকে সেলাই করা হয়। যে দড়ির উপর 

সেলাই কর! হয় সেই দড়ির প্রান্তগুলির পাক খুলে ফেলা হয় এবং স্বতাগুলিকে এলো করে 

নিয়ে বইয়ের মলাটের বোর্ডের সংগে সংযুক্ত করা হয়। 

বইয়ের মলাট লাগাবার পূর্বে বইয়ের তিন ধাঁর ছাটা হয়। বই এভাবে ছাটার উদ্দেস্ট 
হচ্ছে বইয়ের তিন ধার পরিফার করা। পুরাণ বইয়ের তিন ধিক সাধারণতঃ কাটা হয় ন|। 

বইয়ের তিন ধার কাটখাঁর সময় সাবধ(নে কাটতে হয় কারণ বেশী কাট! হলে ছাঁপা অংশ পর্যন্ত 

কাট! হয়ে যেতে পারে । 

বইথানি মলাটের সংগে সংযুক্ত করার পর বোর্ডের উপর চামড়াখানি আঠার দ্বারা জুড়ে 

দেওয়া হয় এবং সেই সঙ্গে বই্ষের পুটেও চামড়া জুড়ে দেওয়া হয়। যে বীধাইয়ের চামড়া 

বইগ্নের প্টের সংগে জুড়ে দেওয়া হয় সে বীধাইকে ইংরাজী ভাষায় বলে [1810 68011 

যে বাঁধাইয়ের চামড়াকে বইয়ের পুটের সংগে জুড়ে দেওয়া হয় ন| সে বাধাইকে বলে [70110 

১৩ ও 

1600 02০1 [20110 08,০00 

ভালে। বাধাই কর বইয়ের বাধাইয়ে শীর্ষে ও.পাদদেশ ছুটি বাধুনী থাকে। পুর্বে এই 

বাধুনীর উদ্দেশ্য ছিল বইয়ের সৌন্দধ্্য বৃদ্ধি করা এবং বইয়ের £০:758্গুলিকে একত্রিত করে 

রাখা। এই দুইটি চ7589255 এখন সাধারণতঃ বীধাইয়ের মাথায় ও পাদদেশে আঠা 
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'দিয়ে জুড়ে দেওয়া! হয়। পূর্বে এই বীধুনীকে বইয়ের উপরের ও নিচের দিকের বাধাইএর 
সেলাইদের সংগে সংযুক্ত কর! হতো। 

5৫১ ৯০১১ 

র্ :/9/ 

রি 

/ /7 / ৫৪ 

কিবা /% / 

(১ টর্চ রি 

27 সি 7 //2 
ঁ / 4 

[2650 08100 

্রন্থাগায়ের জন বীধাই : গ্রস্থাগারের জন্য বাধাই মানেই ভালো বাধাই. যাকে 
ইংরাজী ভাষায় বলে *৫%0+ বা “100110989 6150106”1 বই বহু ব্যবহারের ফলেও 

এ ধরণের বাধাই ছি'ড়ে যায় না। 

প্রকাশকের বীধাই : বইয়ের আবরণ প্রথম যঙ্ত্রের সাহায্যে করে নেওয়া য় 
পরে বইখানিকে এই আবরণের সঙ্গে জড় দেওয়া হয়। ফিতা ব1 দড়ির ছুই সীম! মলাটের 
সঙ্গে বইয়ের গোড়ার দিকের ও শেষের দিকের কাগজের সহিত জুড়ে দেওয়া হয়। ভালো 
বাধাই দড়ি বা ফিতার ছুইদিক বোর্ড ছিদ্র করে সংযুক্ত করা হয়, না হয় বোর্ডকে চিরে সেই 
ফাকে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়। 701151)275 ০85106-এ বইয়ের পুটে জালি কাপড় দেওয়া 
থাকে এই জালি কাপড়কেও মলাটের উপর জুড়ে দেওয়া! হয়। এ ধরণের বাধাই করা বইয়ের 
মলাট খুললেই জালি ও ফিত| যে বইঘ্বের মলাটের সহিত জুড়ে দেওয়া হয়েছে তা বেশ বুঝতে 
পারা যায়। 

বাধাইয়ের আবরণের উপাদান: আন্রণের উপাদান হচ্ছে ছুটি; চামড়া ও 

কাপড়। গ্রন্থাগারের জন্য যে সব বই বাঁধাই হয় সেগুলির বেশীর ভাগই কাপড়ের। কেবল কয়েক 

ধরণের সন্ধান দেবার বই (066616700০5 1১০০019)--যেগুপি খুব বেশী ব্যবহার হয়, চামড়ায় 

বাধান হয়। বই যে কাগজে ছাপ। হয় সেই কাগজের জীবন যতদিন সাধারণতঃ কাপড়ের 
বীধাইয়ের জীবনও ততদিন । ছোটখাট বই যা] বেশী ব্যবহার হয় না সেগুলি সাধারণ কাগজের 
বাধাই করলেই যথেষ্ট হয়। 

সবচেয়ে শক্ত কাপড় হচ্ছে 90০1:000 | খুব বড় বই বাধাবার জন্ত এই কাপড় বিশেষ 
উপযোগী । বই ব্যবহার না হলে চামড়ার বাধাই নষ্ট হয়ে যায় কিন্তু 9001009 নষ্ট হয়ে যায় 

না। 80০15:810 চানড়1 অপেক্ষা কম দাখী। 
বীধাইয়ের জন্য আজকাল সাধারণতঃ দুই ধরণের চামড়! ব্যবহার হয় £ শুয়ারের চামড়া 

ও 01861 000:00001 কিন্ত একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে যে-বই খুব বেশী ব্যবহার না হয় 

এবং বই যদি বড় না হয় তা হলে চামড়ার বাঁধাই না করাই ভালে! । এমন কি গ্রন্থাগারের 
কোন বই চামড়ায় বাধাই কর! প্রয়োজন হলেও তা৷ সম্পূর্ণ ভাবে চামড়ায় না! বাধিয়ে কেবল পুট 
ও কোনগুলি চাষড়ার বীধাই করা ভালে|। এ ধরণের বাধাইকে বলে [51£ 168 056: 0100108। 

বই যদি খুব বড় না হয় তা হলে কেবল বইয়ের পুটে চামড়া দিলেই চলে । এই ছুই ধরণের 



টি গ্রস্থাগার [ বৈশাখ 

বীধাইয়ে যে বইয়ের মন্গা্টের উপর যে কাপড় দেওয়া! হবে তার গুণাগুণ নির্ভর করবে 
বইয়ের জীবনের উপর । 

আগের দিনে আরও নান! ধরণের চামড়া! বীধাইয়ের জনে ব্যবহৃত হ'তো। যেমন £ 

বাছুরের চামড়া, ভেড়ার চামড়া, শীল যাছের চাষড়া এবং নানা ধরণের মরক্কো। কিন্তু এসব 

চামড়া! এখন পাওয়া যায় না এবং বীধাইগ়ের জন্য ব্যবহৃত হুয় না। এ সব চামড়ার জীবন কম 

সেই জন্ে এদব চামড়ার পরিবর্তে এখন কাপড় বাবহৃত হয়। 
বাধাইয়ের জন্ত আজকাল নান] ধরণের কাপড় তৈরি হচ্ছে এবং ঢ188610ও বীধাইয়ের 

কাজে লাগান হচ্ছে। | 

বই বাধাইয়ের পয়ের কাজ :-__-বই বাধাই কষার পর বইয়ে, বইয়ের নাম, লেখকের 

নাম এবং বইয়ের মালিকের নাম লেখা হয় এবং সময়ে সময়ে বীধাইকে অলঙ্কৃত করা হয়। 
বইয়ের শির ঈীড়ায় এবং মলাটের উপর নাম লেখ হয় সাধারণতঃ সোনার পাতার উপর, 

ছাপার যন্্রকে গরম করে চাপ দিয়ে। কাপড়ের উপরে এ ভাবে সোনালীতে নাম লেখা হয় না। 

কাপড়ের উপর নান! বংএর কালি দিয়ে নাম ছাপা হয়। 

বইয়ের পুটের বাধাইয়ের দড়ির জন্ত উন্নত অংশগুলি অলঙ্কৃত করা হয়। আধুনিক 
বইয়ে সাধারণতঃ দড়ির উষ্চু অংশ থাকে না তবে বইয়ের পুটের যে অংশগুলি উচু থাকে 
আজকাল সেই অংশগুলিও অলঙ্কৃত করা হয়। তবে মনে রাখতে হবে অলঙ্কার যত সাদাসিধে 

হয় ততই ভালো । লেখার জন্ত বেশী কালি বা বেশী সোনালী ব্যবহার কর! কুরুচির লক্ষণ। 

বই বাধাইয়ের নির্দেশ 

১। ভারী সন্ধান দেওয়ার বই £-_ 

(ক) খুব বড় বই যেমন ৬/০৮৪৮৫:৪ চামড়ার বাধাই (7811 162067) 
10106101791 বা চ0০5০10086018॥ মলাটে 90০11020, 

811091017108 

€(খ) ছোট বই £_9150:060 03601, পুটে চামড়া (৫0816: 168 0661) 
089561]5 (36120089 01061010981 মলাটে 90৫০1000) 

২। যে সব সন্ধান দেবার বই ব্যবহার হয় না। 

(ক) বড় বইঃ 6056 801081 পুরাপুরি 3০০%97-এ বীধাই। 
(খ) ছোট বই 2.৮০81001106 813016106 ; ভাল কাপড়ের বাধাই 

1015025 

৩। খুব কম ব্যবহৃত সন্ধান দেবার বই কাপড়ের বাধাই 
৪। পত্রিক! £-.. 

বড় আকারের, ছোট আকারের 80069 কাপড় 
৫ | সংবাদপত্র 

২$ অপেক্ষা কম পুরু 30০15:09 
» যোটা 75121659006 
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৬1 পুস্তিক1 (বদি আলাদ| করে বাঁধাই করা কাপড়ের পুট বাকি অংশ শক্ত 
হয়। কাগজের । 

৭। যে সব বই পাঠকরা বাড়ী নিয়ে যায় ঃ-_ 
(ক) উপন্যাস বাদে যে বই বেশী ব্যবহার হয়ঃ ভালে কাপড়ের 
(খ) উপন্যাস বাদে প্রয়োজনের দ্িক থেকে 

ক্ষণস্থায়ী বই ও উপন্তাস কাপড়ের 
৮। গানের বই বোর্ড না৷ দিয়ে কেবল কাপড়ের | 

আধুনিক যুগে এক ধরণের বাধাই হচ্ছে যাতে বইয়ের ফর্মাগুলিকে আর পরস্পরের 
সহিত শেলাইয়ের ছ্বারা সংযুক্ত করা হয় না। এ ধরণের বাধাইকে বলে 26:66০% (100178। 
এধরনের বাধাইয়ের কাগজের ভখজগুলি কেটে ফেলে প্রথষে পাতাগুলিকে একেবারে 
আগাদা করে নেওয়া হয়। তারপর পাতাগুলিকে একত্রিত করে বইয়ের পুট ঘসে নিয়ে 

ভালো করে আঠা লাগিয়ে উপরে একটুকরো জালি কাপড় জুড়ে দেওয়া হয়। যে আঠা 

লাগানো হয় সে আঠা নমনীয়, ফলে বই খুললে আঠা ফেটে যাঁবার ভয় থাকেন! । এর পর 
বই বাধাইয়ের বাকি কাজ কর! হয়। পুটের সঙ্গ জুড়ে দেওয়। জালির দুদিকের বাড়তি অংশ 

বইয়ের বাধাইয়ের চের| বোর্ডের ভিতর প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়। শেলাইয়ের কাজ কমে 
যায় সেই জন্যে এ ধরনের বধাইয়ের খরচ কম হয়। 

কিস্ত এ ধরণের বাধাইয়ের প্রধান দোষ হচ্ছে বইকে পুনরায় বাধাবার সময় বইয়ের 
পুটের আবার কিছু অংশ কেটে ফেলতে হবে ফলে বইয়ের পুটের দিকের হাঞ্জিন একেবারে 
কমে যাবে। বইয়ের পুটের দিকের মাঞ্জিন সাধারণতঃ সবচেয়ে কম থাকে সে জঙ্বে এদিকে 
কাটতে মুদ্ধিন হয় এবং বইখানি যদি শেলাই করে বাধাতে হবে ঠিক কর| হয় ত1 হলে 
খরচের আর অস্ত থাকবে না । 

এ ধরনের বাধাই যতই ভাল হক, যে সব বই খুব বেশী ব্যবহার হুয় এবং নাম করা 
উপন্তান এ 'ভাবে বাধান কখনই ঠিক হবে না। 

বাধাইয়েয় চামড়াকে বাঁচিয়ে রাখা 
৫০ বছর আগের চরমড়ার বাধাই নষ্ট হয়ে যেতে দেখা যায়। বইয়ের চামড়া কেন 

নষ্ট হয়ে যায় এ বিষয়ে গবেষণা হল। ১৯০০ সালে 9০০16 06 4১1৪ এবিযয়ে 

গবেধণ। করবার জন্যে একটি কমিটি নিয়োগ করে। এই ০907201666€র গবেষণার ফলাফল 
বার হয় ১৯*৫ সালে। তারা অন্ুমন্ধানের ছারা জেনেছে ১৮৩* সালের কাছা-কাছি এবং 

১৮৬০ সালের পর থেকে বইয়ের বাধাইয়ের চামড়া খুব বেশী নষ্ট হয়ে গেছে। তারা প্রমাণ 
করেছে যে গ্যাসের ধোয়া চামড়ার পক্ষে ভীষণ ক্ষতিকর কারণ গ্যাসের ধোঁয়ায় 981210- 

110 4০10 থাকে । আলো! এবং উত্তাপও চামড়ার পক্ষে ভীষণ ক্ষতি করে বলে তারা৷ প্রমাণ 

করেছে। পচে যাওয়া চামড়ায় যে 981100010 4১০১৫ পাওয়া যায় তা চামড়ার দ্বারা 

হাওয়া থেকে শোধিত হয়। হাওয়ায় 90101)01 10193106 থাকে । 

চাষড়ার শ্বাস্থোর জগ্য আলে] বাতাঁস প্রয়োজন কিন্তু এ ছুটির ফোনটির বেঙী চামড়ার 
স্বাস্থ পক্ষে ক্ষতিকর। 
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--বনবিহ্ছারী মোক 

গ্রন্থাগারের ইতি কর্তবা ও কার্ধবিধি সম্পর্কে অনেক উপদেশ-নির্দেশই গ্রন্থাগার 
বিজ্ঞনের বইতে লেখ! থাকে । ইচ্ছেয় হোক, অনিচ্ছায় হোক, তার অনেকগুলোই আমরা 

কার্যকয়ী করি। যেগ্তলে। আমর| যথাধথভাবে করতে অপারগ, নিজেদের অবস্থা অনুযায়ী 

মেগুলোকে আম্র। কিঞধি২ অদল-বদলও করে নিই। কিন্তু পূর্বোক্ত ছু'রকম ছাড়া, আরও 
একরকমের করনীয় কাজ আছে, নিম্পৃহ উদাসীন্যে যেগুলোকে আমরা অক্ৃতই ফেলে রাখি। 

লাইব্রেরীর গ্রন্থলংগ্রহ থেকে নিয়মিত বই বাতিল বা! প্রত্যাহার করার কাজটি এই শেষোক্ত 

শ্রেমীতেই পড়ে । সঠিক রীতিতে এই কর্ভব্যটি নিনমিতভাবে সম্পাদন করেন, এরকম 

গ্রন্থাগরের সখ্য! এদেশে আঙ্লে গোণ| যায়। বর্তমান প্রবন্ধে উপেক্ষিত এই কর্তব্যটি 
নিয়েই আমর! আলোচন। করব। 

বই যেখানে জোটেই না, সেখানে আবার বাঁতিলের বখেড়! নিয়ে মাথাব্যথা কেন?-_ 
পাঠক-পাঠিকাদের অনেকে সঙ্গত কারণেই এপ্রশ্ন তুলতে পারেন। জবাবে বলতে হয়, চাষের 
জমিতে ভালে। ফনল ফলাতে হলে, আগাছ। তুলে ফেলার থাটুনিটুক করতেই হয়। যে 
গ্রথাগার মানব-জমিনে সোন।| ফলাতে চায়, অব্যবহার্ধ বই বেছে বাতিঙগ করাটা! তাঁর পক্ষেও 

ঠিক তেঘনিই অপরিহার্ধ কর্তব্য 
এছাড়। আরও একটি কথ! এখানে ভেবে দেখবার আছে। গ্রন্থাগার ক্রমবর্ধমান 

গ্রতিষ্ঠান। ক্রমাগত শুধু জমিয়েই যাব, বর্জন করব না ক্ছুই--এ মনোভাব নিয়ে চললে, সমস্ত 
বইয়ের স্থান সংকুলান করাটা! অচিরেই দুরতিক্রম্য একটি সমস্যায় পরিণত হতে বাধ্য॥ 

সেক্ষেত্রে, অব্যবহার্ধ বই দিয়ে জায়গ! জুড়ে না রাখাটাই বাঞ্নীয় নয় কি? অতএব দেখা 
যাচ্ছে, কিছু কিছু বই বাতিল করাটা নীতিগত বিচারেও যেমন অবশ্ঠ করণীয়, বাস্তব 

উপযোগিতার দিক দিয়েও আবার ঠিক তেমনিই বাঞ্চনীয় 
এরপর দেখতে হবে, প্রত্যাহারের এই কা্ট। কোন্ রীতি-পদ্ধতিতে কার্করী করতে 

হবে? কীকী বই, কোন্ নিরীখে আমর! বাতিলের জন্তে বেছে নেব? এবিষয় নিয়ামক 
নীতি হবে তিনটি। সেই তিন রকধের বই-ই আমর! প্রত্যাহার করব, যেগুলো £ 

১। অতাধিক জরাজীর্ণ ও ক্ষতিগ্রস্ত; বাধিয়ে নিলেও যেগুলো আর ব্যবহারের 

উপযোগী হবে না। 

২1 প্রকৃত পরিমািত নৃতন সংস্করণ (“সংস্করণ কথাটির দ্বারা আন্িধানিক অর্থই 
বোঝানো হচ্ছে, গুনমুক্ণ নয় ) সংগৃহীত হলে, সেই বইয়ের পুরনো! কপি ।. 
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ও। স্থায়ী সাহিত্যমূল্যে চির আবৃত হবার সম্ভাবনা নেই, এক্নকম পুরনো কথা 
সাহিত্য, অর্থাৎ উপন্যাস, ছোটগল্প, গোয়েন্দাকাহিনী প্রভৃতি । 

উপরোক্ত ধরণের বই ষখনই হাতে পড়বে, তখনই সেটা বাতিল করা উচিত। এক 
একটি বর্গের সংগ্রহ, এই উদ্দেশ্টে এক একদিন চেক করলেও কাজটি সহজ হতে পায়ে। 

তবে বাধিক ষ্টক যেলানোর সময়েই এই কাজটির প্রতি সর্বাধিক মনোযোগ দেওয়! প্রয়োজন। 

বেশীর ভাগ সাধারণ গ্রস্থাগারেই দেখা যায়, আযাকসেসন রেজিষ্টার মন্তব্যের স্তস্তরূপে চিহ্নিত 
সর্বশেষ কলামটিতে ৭,05৮ ব। 40807556: লিখেই বই বাতিলের কাজটির দায় খালাস 

করা হয়। কিন্তু এত সহজে কার্ধোদ্ধার করতে চাইলে, একটি বিষয়ে আমরা খুবই অস্থৃবিধেয় 

পড়ব। 
গ্রন্থাগারের সঠিক গ্রন্থলংখ্য। নির্ণয় করতে হলে, আযাকসেসন খাতার কোন্ পাতায় 

কয়টি বাতিল আছে, সেগুলো! যোগ করে, বাতিলের মোট সংখ্যাটা আগে বের করতে হবে। 

তারপর আ।কসেলনের সর্বশেষ সংখ্যাটি থেকে মোট বাতিলের সংখ্যা বাদ দিলে, তবে 

পাওয়| যাবে সঠিক গ্রস্থনংখ্যা । উইথড্রমাল রেজিষ্টার রাখলে কিন্ত এতো বঝঞ্চাটের কোনো 

প্রয়োজনই হবে না। 

এই জন্যেই, আলাদ| একটি বাধানো খাতাকে উইথড্রপ্সাল রেজিষ্টার করা দরকার। 

যখন যে বই প্রত্যাহত হচ্ছে, তখনই সেটির বিবরণ এই খাতাম তুলে ফেলতে হবে। পরিগ্রহণ 
খাত। বা আকদেদন রেজিষ্টারের মতো, বঞ্জিত বইগুলোর দরকারী কয়েকটি বিবরণও 

প্রত্যাহারের খাঁতায় রক্ষিত হওয়া গ্রয়োজন। খাতাটিতে নিয়োক্ত দশটি কলাম করে নিলেই 
কাজ চলে যাবে £ 

বদল কপি 

নৃতন সংগৃহীত] মন্তব্য 
হয়ে থাকলে 

তার 

আআকসেনন 

প্রত্যায়ের ্স্থকার গ্রন্থের ্যাকসেসন 

ক্রমিক নং নাম নং 
চারিথ 

০ ২ 

বই বাতিলের সময় এই বলামগুলো পূরণ কোরে, তারপর আ্যাকসেনন খাতার 
প্রাসঙ্গিক এটির শেষ কলামে শুধু উইথড্রাল নাদ্ধারটি লিখে রাখলেই কাজ শেষ। 

, নিজের! বই হারালে বা ক্ষতিসাধন করলে, পাঠক বা সাশ্তরাও অনেক সমক্ন জ্তি- 
পুরণহ্থক্ধাপ নতুন বই কিনে দিয়ে খাকেন। নতুন এই বইকে বলা হয় 236160151880 ০০০১. 

ঈিঝি 
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পৰিগ্রহণ খাতায় এই 18916181১60 0075-র অন্ততূরক্তি) এবং যে বইয়েয় বলে নতুন 
বইটি আসছে, সেটির গ্রত্যাহা4--এই দু'টি কাজে গ্রন্থাগার কর্মীদের প্রানই সংশয় ও অন্থবিধের 

সম্মুখীন হতে দেখেছি । এমম্পর্কে করণীয় হল ঃ 

॥ক। প্রদত্ত নড়ুন বইটি যি ক্ষতিগ্রস্ত বইটির সঙ্গে সম্পূর্ণ অভিন্ন ( অর্থাৎ একই 
সংস্করণের; প্রকাশের সন, মূল্য, চিত্র ও পৃষ্ঠাসংখ্য। গ্রভৃতি সবকিছুই অপরিব্তিত ) হয়, 
প্রাপ্ত বইটি তাহলে আর নতুন করে আযাকসেসন না করলেও চলে। ক্ষতিগ্রত্ত বইটির সমন্ত 
নাগ্থার নতুনটিতে বলিয়ে, পরিগ্রহণ খাতায় প্রাসজিক এটি র ( অর্থাৎ বর্জিত বইটির নাম যে 

সাড়িতে আছে ) মন্তব্যের ঘয়ে লাঙল কালিতে শুধু 0০০5 2.69167151)60 0০... (তারিখ)” 

লিখলেই কর্তব্য শেষ । প্রত্যাহারের খ!তায়ও আর কোনো কিছু লেখার দরকার হয় ন|। 

॥খ॥ সম্পূর্ণ অন্ভিন্ন নাহলে কিন্তু এত সহজে কাজ হাসিল হবে না। সেক্ষেত্রে, 
ক্ষতিগ্রস্ত বইটিকে রীতিমাঁফিক বাতিল কোরে, নবলন্ধ কপপিটা নতুন করে আযাকসেস্নও 
করতে হবে। প্রত্যাহার খাতার প্রাসঙ্গিক এটির ৯নং কলামে নতুন কপিটির আকসেসন 

নম্বরটিও লিখে রাখতে হবে। - 

বাতিল কর! বই গুলোর কী গতি হবে, এইবার সে-আলোচনায় আসা যক। এসম্পর্কে 

স্বনির্দি্ট কোনো নিয়ম পুর্বাহেই স্থির করে দেওয়া সম্ভব নয়। সাধারণতঃ এগুলো! যথাসম্ভব 
বিক্রি করে ফেলারই চেষ্ট! করতে হয়। টেগুর ডেকে বিক্রি করতে না পারলে, অগত্যা ওজন 

দরেই ওগুলে! ছেড়ে দিতে হবে। মিছিষিছি জণ্জালের মতো! জমিয়ে রাখলে, যে সব পোকা 
ওতে বাদ! বাঁধবে, ক্রমে লাইব্রেরীর ভালো বইগুলোয় দিকেও তার! ধাওয়া করবে এবং 
সেগুলোকেও অচিরেই বাতিলের দশায় এনে ফেলবে । এইজন্যে, বাতিল বইয়ের জঞ্জাল 

অবিলম্বে অপদ।রণেব কাজটা গ্রস্থাগারের স্বার্থেই ত্বরাদ্িত করা গ্রয়োজন। 
প্রত্যান্থত বই বিক্রি করার সময় শুধু একট৷ কথা খেয়াল রাখতে হবে। বিক্রীত 

কোনো বই ভবিষ্যতে কারুর হাতে পড়লে, তিনি যেন সেটাকে লাইব্রেরী থেকে খোয়া-যাওয়া 
বই বলে ভূল না কষেন__এই উদ্দেশ্তে,। বইয়ের ভিতরে নির্দিষ্ট কোনো! একটি পাতায় € ধরা 

যাক, প্রত্যেক বইদের ৩* পৃষ্ঠায় )-_ 
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সীল দিয়ে, শূন্য স্থানগুলো লাল কালিতে পূরণ ও স্বাক্ষর করে দেওয়া কর্তব্য। ব্যস্, তাহলেই 
ভবিস্ততে কোন সংশয়েরও কোন অবকাশ থাকবে না, ক্রেতাও নিশ্চিন্ত মনেই বইগুলো কিনতে 
পারবেন। 

বই প্রত্যাহার করার ব্যাপারে কয়েকটি বিষয়ে কিন্তু খুবই সতত্কদৃষ্টি রাখতে হুবে। 
সেগুলো ছল : | * 



১৩৭২] উপেক্ষিত একটি কর্তব্য ২৩ 

(১) প্রখ্যাত কোন মনীষীর ল্মরণচিহ্বযুক্ত কোনো! বই, জরাজীর্ণ হলেও বাতিল 
করা যাবে না। 

(২) 2২৪: এবং ০৩৫ 0£ 0110 বইও বর্জন কর! চলবে না। 

(৩) একমাত্র সংবাদপত্র ও সংবাদ লাময়িকী (টব৪৮৪ 17958617)6 ) ছাড়া অন্ত 

কোনো! পত্রিকা কদাচ বাছিল হবে না 

(৪) দান হিসেবে প্রাপ্ত বই, পারতপক্ষে বাতিল ন! করাই ভাল। 

(৫) খুব পুরোনো বইয়ের মুল্য অনেক সময় অপরিসীম হয়ে ধাড়ায়। বর্জনের 

অত্যুতৎ্সাহে সেগুলোকে যেন আমর! বাদ দিয়ে না ফেলি। বর্তমান শতাব্দীর 
দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত কালপীমায় যেলব গ্রন্থ মুল্রিত হয়েছিল, অধুনালুপ্ত সেইসব 

বইয়ের (বটতল! ছাড়।) পুরনো কোন কপি থাকলে, জীর্ণদশা গ্রস্ত হওয়া 

সত্বেও সেগুলোকে সযত্বে রক্ষা করতে হবে। 

শেষোক্ত বিভাগটিতে ঠিক কোন্ কোন্ ধরনের বই সম্পর্কে নিষেধ করা তচ্ছে, সেটা 

একটু দুবোধ্য মনে হতে পাপে । বস্ততঃ এরকম সম্ভাবনার কথা আগে-ভাগেই ভবিষ্দ্ধাণী করা 
সম্ভবও নয়। 

একটা দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক। মনে করুন, আপনার গ্রন্থাগারে অতি জরাজীর্ণ এককপি 
ঠয়নিকা, আছে। আপনি জানেন, বর্তমানের “সঞ্চয়িতা"র অন্রূপ রবীন্দ্রকবিতার এই 

সংকগন-গরস্থটর গ্রকাঁশ বহুদিন আগেই বন্ধ হয়ে গিয়েছে । এ-বই ভবিষ্তে কখনও আর নতুন 
কিনতে পাওয়া যাবে না। জীর্ণদশাগ্রন্ত বলে, স্তখন কি আপনি “চয়নিকা” খানিকেও বরবাদ 

কয়ে দেবেন? 
বই অপপারণ করতে গেলে অনেক সময় 78০০118 দু-একটি অস্থবিধেরও সম্মুখীন হতে 

হয়। যেমন ধরুন, একাধিক খগ্ডবিশিষ্ট (1200101-50100)6 ) গ্রস্থসমট্টির কোন একটিমাত্র 

খণ্ড বাতিলযোগ্য হল। তখন আমরা কীকরব? এক্ষেত্রে দেখতে হবে, শুধু বাতিল খণ্ডটি 
আলাদাভাবে সংগ্রহ করা যাবে কিনা । তা যদি কেন! যায়, তাহলে শুধু সেই ক্ষতিগ্রস্ত খণ্ডটিই 
প্রত্যাহার করতে হবে এবং নতৃন বই কেনার সময় সেই খণ্ডটিকেই দিতে হবে অগ্রাধিকার | 

কিন্তু শুধু একটিমাত্র খণ্ড যেখানে বিচ্ছিন্নভাবে কিনতে পাওয়া যায় না, অর্থসঙগতিতে 
কুলোলে সেক্ষেত্রে পুরো! সেটটাই বাতিল করতে হবে। সঙ্গতিতে না কুলোনে, বা অত্যধিক 

মুল্যবান গ্রন্থনম্তির বেলায়, অগত্য।, ক্ষতিগ্রস্ত খগ্ডটিতে_ 

“915871২৬002 
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সীল দিয়ে, শালু জড়িয়ে আলাগ। করে রেখে দিতে হবে। পরে সুযোগ ও সময়মত নতুন সেট 
কিনতে পারলে, সমগ্র পুরন! সেট-টাই তখন বর্জন কর! যাবে। 

সযত্বসর্চত যে-কোন জিনিস বর্জন করতে হলে আমরা বেদনা বোধ করি। গ্রন্থাগায়ের 
বই বর্জনের বেলায়ও এ-সত্যের ব্যতিক্রম নেই। বস্তুতঃ, সঞ্চয়ম্পৃহা মান্গষের মৌল প্রবৃত্তি- 
গুলোরই একটি। ন্বপ্পণাতীত কালের অন্ধকারমযন অতীতে, গুহাবাসী মানুষ হঠাৎ একদিন 



২৪ ্রস্থাঞ্নার [ বৈশাখ 

উপলব্ধি করেছিল, আজকের শিকারলন্ধ গঞ্তমাংসের উহ টুকু রেখে দিলে কার সে কুমিবৃতি 
করতে পারবে | মেই হুরু। তারপর সভ্যতার ক্রম-পরিণতির স্তরে স্তরে, আদিম সেই সঞ্চয় 
্পৃহার বহুবিচিত্র প্রকাশ ও নব নব অভিব্যক্তি। পরম যদ্ত্বে একদিন যে-বইটি আমি সংগ্রহ 
করেছি। কর্মরান্ত দিনের ব্যস্ত মুহূর্তে অনেক ক্লেণকর আয়াস স্বীকার করেও পরম শ্ষেহে যে 
বইটি আমি গ্রসেমিং করেছি? অন্থরাগ ও প্রীতির লঙ্গে ষে প্রিয় গ্রস্থখানিকে বহুবার আমি 

নাড়াচাড়। করেছি; সহ্দয অনেক পাঠকের মনে যে-বইখানি একদিন আনন্দ-বেদনার হিল্লোল 

জাগিয়েছে; মেবাভারজীর্ণ পরিণত বয়সের সেই বইখানিকেই আজ আমি নির্মম অবহেলায় 
সরিয়ে দিতে চাই ! কাজটি তাই সত্যিই বেদনাদায়ক। 

কিন্তু বেদনাদীয়ক এই কঠোর কর্তব্যও সহনীয় হতে পারে, যদি আমরা ভাবি-নৃতনের 
আগমনকে সম্ভব করতে হলে, পুরাতনকে তার জন্যে স্থান ছেড়ে সরে ঈ।ড়াতে হয়। এটা 

বিশ্বগ্রকৃতিরই অমেঘি নিয়ম। 

তাছাড়া, গ্রন্থপংখ্যার বহুলতাই তে গ্রন্থাগারের উৎকর্ষের একমাজ্র মাপকাঠি নয়। আয়তনের 

আত্যন্তিক বিস্তৃতি গ্রন্থাগারের সেবাকুশলতাকে বরং ব্যাহতই করে। জেমস্ ডাফ, ব্রাউন 

এইজন্যেই বলেছেন-বৃছত্মম সাধারণ গ্রন্থাগারে, বিশেষ বিশেষ বইয়ের একাধিক কপি সহ, 

মোট পঞ্চাশ হাজায়ের বেশী বই থাকা কোনমতেই বাঞ্ছনীয় নয়”। কাজেই, কেবলমাত্র 

স্থনির্বাচিত বইগুলে। সংরক্ষণ করে, গ্রন্থাগারের মংগ্রহকে পরিমিত রাখাটাও তো! কামা। 

বর্জনের এই অপ্রিয় কর্তব্যাটিকে তাহলে কেন আর আমরা ওঁদাসীন্ভরে দুরে সরিয়ে রাখব? 

4৯ 6616660 00 
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ডিউই বর্গাকরণ £ 
ভারুতবর্ধ ও এশিঘ্বা 

-বীরেজ্জ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
্স্থাগায়' পত্রিকার চতুর্দশ বর্ষ একাদশ সংখ্যায় “ডিউই বর্গাকরণেয় ৮১* ও দেবী 

সাহিত্য” প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত বিমলকাস্তি সেন লিখিত মন্তব্য পড়লাম । এ প্রসঙ্গে গুটিকতক কথা 
নিবেদন করা যুক্তিযুক্ত মনে করি। ডিউই প্রবর্তিত দশমিক বগাঁকরণ অথবা যে কোনো 
বিদেশীয় বগাঁকরণ পদ্ধতিতেই ভারতীয়-_ব্যাপকভাবে এনীয়-_.বিধরাবলীর স্থান এবং বিভাগ 
নির্য়ের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে দ্বিমত নেই। বিশেষত এযুগে পৃথিবীয় বিভিন্ন প্রান্তের মধ্যে 
জানাত্বীয়তার বিবেচনায় একটি সর্বজনীন সর্বকালীন পদ্ধতির অভাব গ্রস্থগতে শ্বতাবতই উপলৰি 
করা যাচ্ছে। সম্প্রতি এদিকে অনেকেরই দৃষ্টি পড়েছে এটা খুবই আনন্দের কথা। এনিে 
গ্রস্থাগার' এবং গ্রস্থাগার সম্পর্কিত বিভিন্ন পত্রিকার কিছু আলোচনাও হয়েছে। এবং সভা 
সমিতিতে বিষয়টি একাধিকবার উত্থাপিত হয়েছে। গগরস্থাগার” পত্রিকার চতুর্দশ বর্ষ পঞ্চম 
সংখ্যায় শ্রীযুক্ত বিজ্যয়ানাথ মুখেপাঁধ্যায় লিখিত বাংল! সাহিত্যের বর্গীকরণ ও ডিউই” প্রবন্ধটি 
এই স্তরে উল্লেধ্য। তিনি হুনিপুণভাবে বর্গীকরণের মূল উদ্দেশ্য কী এবং বিচার বিবেচনা 
কোন খাত ধরে হওয়া উচিত তার আলোচনা করেছেন। এবং শ্রীযুক্ত বিমলকান্তি সেন তারই 
বক্তব্যের রেশ টেনে ৮১* বিভাগটির ভারতীয় করণের সুত্র নির্ণয়ের প্রচেষ্ট! করেছেন । কিন্ত 
অত্যন্ত দুঃখের কথা, বগাকরণের এই প্রস্তাবাদির সুত্রে কেউই এবাবত শ্রীযুক্ত গ্রভাতকুমার 
মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নাম উল্লেখ করেন নি। ৮১*কে তালিকায় রূপ দেবার লময়ে। অথব! 
ডিউইতে বাংল! সাহিত্যের স্থান নিরূপণের চিন্তায় কারোই তার কৃত তালিকার কথ! মনে 
পড়েনি। অথচ ্রীযুক্ত প্রভাতকুমারের নাম এবং গ্রস্থাগায় বিষয়ে তীর চিস্তা, অবদান এবং 
ব্যবহারিক কৃতিত্বের কথা কারো অজানা থাকবার কথা নয়। বিশেষ কয়ে বাংলা দেশের 
্রস্থাগারবিদরা! যদি তা না জানেন তবে সেট! শুধু আশ্চর্যের বিষয় বা! সীমিত জ্ঞানেরই পরিচায়ক 
নয়, লক্জাজনকও | গ্রস্থাগার' পত্রিকার তরফেও বলীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র হিসেবে 
_-ষে পরিষদের সঙ্গে শ্রীযুক্ত গ্রভাতকুঘার কার্ধকরীভাবে যুক্ত থেকেছেন-_উদেরও এবিষয়ে 
মন্তব্য আশ! কর! অন্তায় ছিল না কেননা ভারতের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান নিয়ে এ পর্বস্ত ধারা 
চিন্তা করেছেন এবং বগাকরণের মান এবং স্থান নির্ণয়ে প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন তাদের মধ্যে 
শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের নাম প্রথম সারিতে। একথ| ভুলে যাওয়া আত্মবিশ্বরণের 
বামিল। 

প্রায় ৪* বৎসর পূর্বে ভিউই প্রবঝতিত দশমিক বর্গাকরণ পদ্ধতির একটি সম্প্রসারিত রূপ 
খাড়া করে বিশ্বভারতীর তদানীস্তন এবং সর্বপ্রথম গ্রশ্থাগারিক শ্রীযুক্ত প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় 
সেটি বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারে চালু করেন। সেই পদ্ধতি অন্তাবধি এখানে ব্যবহৃত হয়ে আঁসছে। 
এর সফলতা এবং ক্বপায়ণের সার্থকতা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন বা সন্দেহ নেই। কেননা এহাবত 
খবায়িত-স্বার উদ্দত্ত-ম্চ এই গ্রস্থাগারে এই সহজ হ্ঠু পক্ধতি অন্যারী বর্গাকুত বইএর ব্যবহাযে 



২৬ গ্রন্থাগার [ বৈশাখ 

পাঠক বা গ্রন্থাগারের কর্মীপক্ষে কারো কোন'অন্থবিধা হয়নি। বগরকরণ সুত্রের ভিতয়ের 
কথাট।--বিষ্বয়ানাথ বাবু যাকে ব্যাঙ্গার্থ প্রভৃতির উপমায় শ্বচ্ছভাবে ব্যাখ্যা! করেছেন__-তা৷ ধরতে 
সেকালের সচেতন গ্রস্থাগার-মনীষী প্রভাতবাবুর বিলদ্দ হয়নি। তাই অত্যন্ত হ্থাভাবিক 
ভাবেই তিনি ৮১০ বিভাগে স্থান দিয়েছেন ভারতীয় সাহিত্যকে | এবং এই ধারা বজায় রেখে 

৪১* বিভাগে স্থান দিয়েছেন ভারতীয় ভাষাবর্গের । শুধু তাই নয়, ১৮২ তে ভারত্তীয় দর্শন, 
২২* থেকে ২৯+ পর্যন্ত বিভাগের পুনবিন্তাস করে সেখানে ভারতীয় ধর্মগুলির স্থান (সাহিত্যের 
মতো ধর্মও ডিউইতে খ্রীষ্টগ্রভাবে কোণঠাসা), ৩৫৪ ও ৩৭৪এ যথাক্রমে দ্ভারতীয় সমাজবিজ্ঞান 
ও শিক্ষারদর্শন, (বস্তত পক্ষে ৩৫* বর্গের-পুনবিন্থাল করেছেন তিনি) ৯৫৪তে ভারতীয় 

ইতিহাস, গ্রভৃতি বিষয়েরও বর্গলন্গিবেশ করেছেন। (ডিউইতে অবশ্য এখন ৪৫৪ বর্গের 
বিস্তারিত বিভাগ সন্নিবেশিত হয়েছে )। এবং এই ধারা অনুসরণ করেই দ্বিবিন্দু বিভাগের 

প্রবর্তন করে বাংলা প্রভৃতি ভাষার এবং সংস্কতের ব্গাঁকরণ সুত্র প্রস্তত করেছেন। বিশ্ব- 
ভাঁরতীর বাংল! এবং বিশেষ করে-_সংস্কৃত গ্রস্থাবলীর ক্ষেত্রে এর ব্যবহার যেমন কা্ধকরীতায় 
বিশিষ্ট তেমনি বৈজ্ঞানিক । ১৯৪৮ গ্রীষ্টাব্ডে প্রয়াগ হিন্দী সাহিত্য সম্মেলনের ব্যবস্থাপনায় 

প্রভাতধাবুর হিন্দী গ্রন্থ বর্গীকরণ পদ্ধতিতেও চালু হয়েছে। বাংলা! গ্রস্থ বগঁকরণের মতো 
হিন্দী গ্রন্থ ব্গাকরণেকও পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে এবং এটিও এখানকার হিচ্দী গ্রন্থের ক্ষেত্রে 

ব্যবহৃত হচ্ছে। 

ডিউই বরগাকপ্পণে, এবং অল্পবিশ্তর সব বর্গীকরণ পদ্ধতিতেই গ্রন্থন্ক নামটি আকারে বড় হয়ে 
যায় বলে একটু অস্বিধার স্থষ্টি হয়। এই অস্থবিধ! দূর করবার কথা৷ গ্রস্থবিজ্ঞানীরা ভেবেছেন, 

কিন্ত সবদিক বজায় রাখবার মতো সরল স্ুত্র তৈরী করা দুরূহ হয়ে উঠেছে। প্রভাতবাবুও 

কাজ সহজ এবং সরল করবার জন্ত ডিউইর সঙ্গে কোলন মিশ্রত করে নিয়েছেন (ইউ ডি সি 
লক্ষণীয় )। এতে বিষয়গুলির পারস্পরিক সম্বদ্ধ বোঝবাঁর কাজ যেমন পরিচ্ছন্ন হয়েছে তেমনি 

্রস্থাঙ্ নাষটিও অনর্থক ল্ব হয়ে যায়নি। যেমন, ৯৫৪,১-_ প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা, ৯৫৪.১ ঃ 

১*__সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ৯৫৪,১ £ ২০--ধর্মীয় ইতিহাস, ৯৫৪.১ £ ৩৯--জাতি, উপজাতি, 
সম্প্রদায় ইত্যাদি। যেমন, ডিউইতে অর্থনৈতিক পরিসংখ্যানের জন্থ গ্রস্থান্ক হয় ৩১১.***১৩৪, 

সেখানে সহজেই আমর! ৩১১:৩৩ দ্দিতে পারি। 
যুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় কৃত ইংরেজী বর্গাকরণের সাইক্লোস্টাইলে ছাপানো 

কয়েকটি বই ১৯২৭ গ্রীষ্টান্ধে তৈরীকর! হয় এবং বিভিন্ন স্থানে তার একটি করে বই তখন 
পাঠানোও হয়েছিল। যতদুর জানি তীর পদ্ধতিটি এখন বই হিসেবে ছাপা হবার অপেক্ষায় 
রয়েছে। এপর্বস্ত তার এই সম্প্রসারিত ডিউইর রূপ নিয়ে নানান জায়গায় আলাচনা হয়েছে। 
কয়েক বছর আগে ভারত সরকারের শিক্ষাবিভাগ-নিযুক্ত লাইব্রেরী কমিশন যখন বিভিন্ন 
বিশ্ববিষ্তালয় পরিদর্শনে আসেন তখন এটি নিছে তার! প্রভাতবাবুর সঙ্গে আলোচনা করে 

গিয়েছিলেন, এবং সম্ভবত এর একটি গ্রতিলিপিও নিয়ে গিয়েছিলেন। এবং এই কিছুকাল 
আগেও ইত্ডিয়ান লাইব্রেরী এসোসিয়েশনের বার্ষিক অধিবেশনে কলকাতায় ( হিন্দী হাইস্কুল 

গৃঁছে ) এটি আলোচিত হয়েছিল। শ্রীযুক্ত হুবোধকুষার মুখোপাধ্যায় তার “গ্রন্থাগার বিজ্ঞান, 



১৩৭২] ডিউইুবগর্ণকরণ-ঃ ভারতবর্ষ ও এশিয়া ২৭ 

“গ্রন্থে ডিউইর ভারতীয় কৃত একটি রূপ খাঁড়া করেছেন। এসবের কার্কারিত। নিয়ে আলোচনা 

রুরে একটি সর্বভারতীয় বগণকরণ পদ্ধতি তৈরী করা খুবই দরকার। প্রভাতবাবু কৃত পদ্ধতিটি 
দীর্ঘকাল ধরে ভারতের একটি ধিশিষ্ট গ্রশ্থাগারে, বিশ্বভারতীতে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। 

স্তরাং বগাঁকরণ স্থত্র নির্ণয়ের ব্যাপারে এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রে এই কার্যকরী রূপটির 
দাবী যে সবার আগে সে বিষয়ে অবহিত থাক] উচিত। 

এই নিয়ে আরো! একটি বৃহত্তর আলোচনার চেষ্টা সম্প্রতি দেখ! যাচ্ছে। কিছুকাল 
আগে আমেরিকান লাইব্রেরী এসোনিয়েশনের ডিউই বিশারদ শ্রীমতী সারা ভাণ এদেশে এসে 
দেশীয় প্রয়োজনের অনুকূলে কিভাবে ডিউইর সংশোধন সংযোজন করা যায় তার জন্য সরেজমিন 
জরিপ করে গিয়েছেন। তার লক্ষ্য ডিউইতে এশীয় বিষয়ের স্থান নিরূপণ । তিনি বোথ্াই 
প্রভৃতি অঞ্চলে কিভাবে ডিউই প্রযুক্ত হচ্ছে তার সমীক্ষা করেছেন এবং পিংহলঃ থাইল্যাও্, 

ইন্দোনেশিয়। গ্রভৃতি অঞ্চলেও এই উদ্দেশ্তে সফর করেছেন। শ্রীমতী ভাণের সমীক্ষা! হুত্রে 

বোম্বাই বিশ্ববিষ্ঠালয়, ভারতীয় বিদ্[ভবন, টাট! সমাজ-বিদ্যা কেন্দ্র প্রভৃতি গ্রন্থাগারে ডিউইর 

বিশেষ ব্যবহারের উল্লেখ দেখেছি। কিন্তু প্রচার-নিরপেক্ষ অথচ গ্রয়োগ-বৈশিষ্ট্যে প্রাচীন 

বিশ্বভারতী গ্রস্থ'গারের কথ। কোথাও উঠেছে বলে জানিনা । শ্রীমতী সারা ভাণের 

সমীক্ষান্থত্রে বোথাই গ্রস্থাগারিকরা যে কয়টি নংশোধনী প্রস্তাব করেছেন তার মধ্যে আছে 
ভারতীয় ইতিহাস, সাহিত্য, বিবিধ দর্শন প্রভৃতির জন্য স্থান সঞ্কুলান ও বিশেষ বিচারের 

প্রয়োজনীয়তার কথ]। বিশ্বভারতার পদ্ধতির বিচার করে দেখলে এ ব্যাপারে কার্যকরী নির্দেশ 
কিছুটা পাওয়া যাষে সন্দেহ নেই । 

একথ| ঠিক যে কোন রীতিই চিরস্তনতার দ।বী করতে পারে না। জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্ষেত্র 
বিস্তারের সঙ্গে লঙ্গে রীতির পরিবর্তন অবশ্থস্ত/বী। অধুনাতন চিস্তাশীল পূর্বতন প্রাজ্ঞের রীতি 

পদ্ধতিকে নিপুণতরভাবে প্রয়োগ করবাঁর হদিল দ্েন। ডিউইর সংস্করণগুলির ক্রমিক পরিবর্তন 

পরিবর্ধনই তা প্রমাণিত করে। একদা যে রীতি আমেরিকাতে প্রবত্তিত হয়েছিল তা আজ 

বিশ্বের সর্বজ্ ব্যবহারোপযষোগী করবার জন্য চেষ্টা দেখা যাচ্ছে। এ ব্যাপারে আমার সামান্ত 

অভিজ্ঞতার কথা বলা হয়ত অগ্রাসঙ্জিক হবে না। ১৯৫৫ খ্রীষ্টান যখন আমেরিকাতে ছিলাম 

তখন পরিচয় হয় লাইত্রেরী অব কংগ্রেসের কর্মী, ডিউই দশমিক বর্গাকরণ প্রকল্পের সহকানী 

সম্পাদক শ্রীমতী মেরী এগগলমেয়ারের সঙ্গে । বগীঁকরণ নিয়ে আলোচন! প্রসঙ্গে এখানকার 
ডিউই স্বাঙগীকরণ সুত্রে আমি ঘখন তকে বলি যে বিভিন্ন বিষয় বিভাগগ্ুলিকে আমরা ভারভীয় 

করণকরে নিয়ে ভারতীয় দর্শন, ধর্ম, ইতিহা প্রভৃতির জন্ত বিশেষ স্থান নির্দেশ করেছি, এবং 

৮১* কে ভারতীয় সাহিত্যের জগ্ত ব্যবহার করে মাঁফিন সাহিত্যকে ৮২ৎর মধ্যে ঢুকিয়ে নিয়েছি 
তখন তিনি এবং আরও অনেকে বলে ওঠেন, সে কী-_মাক্কিন সাহিত্য যে ইংরেজি সাহিত্য থেকে 

স্বতন্ত্র মর্ধাদায় গ্রতিষ্ঠিত। তখন তাঁকে আমি স্বাভাবিক যুক্তি দিয়েই বুঝিয়েছিলায় যে ডিউই 

তার বর্গাকরণে যে কারণে আমেরিকা এবং পশ্চিমার্ধকে প্রাধান্ত দিয়েছেন সেই কারণেই আমরা 

ভারত ও এশিয়াকে প্রাধান্ত দিয়েছি। বরাঁকরণের সঙ্গে বগাঁকৃত দেশ ও তার জান ভাগ্ডায়ের 

সঙ্গতি বন্গায় রাখাই মূল নাতি। প্রাচ্যের দর্শনচিস্তা এবং ধর্মীয় বিশিষ্টতার কোনে! গুরুত্ব 



২ র্থাগ্র [বৈশাখ 
'ধেমন ভিউইতে দেওয়] হয়নি তেমনি অবহেলিত হয়েছে লাহিত্যও। বিশ্বভারতীতে প্রবর্তিত 

এই পরিবন্তিত রীতির পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বলেন, তাহলে ডিউইর একটি'এশীয় সং্কয়ণের কথা 
ভাবলে কেমন হয়। আমি বলেছিলাম, তাতে মূল নীতি ঠিক থ!কেনা। এবং ক্রমে আফ্রিকা 

 প্রসৃতি অন্তান্ত ভূ্ভাগের জন্যও বিশেষ সংস্করণের কথা ভাবতে হতে পারে। ভার চেয়ে 
ডিউইর মধ্যেই এই মম্প্রনারণের অঙ্কুর রেখে দেবার কথা ভাবা উচিত-__যাঁভে প্রতি দেশ তার 
অনুকূলে এটিকে ভিত্তি করে নিছেদের প্রকল্প গড়ে নিতে পারে। বাবহারিক ক্ষেত্রে আমরা 
দেখতে পাই যে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন গ্রতিষ্ঠান নিজ অন্গকূলে সংশোধিত বা স্থবিধাজনক রীতি 
প্রবর্তন করে থাকেন। ডিউইর মধ্যেই তার বীজ থাকলে সব মিলিয়ে একট] এক থাকবে । 

ডিউই গ্রকল্প বিভাগ তখন যোড়ণ সংস্করণের কাজ করছিলেন, এবং তাঁরা বোধ হয় 
এশিয়! গ্রভূতি দেশের কথাও চিস্ত। করছিলেন। আমি শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার়ের পরিবন্তিত 

ডিউইর একটি নংক্ষিপ্ত কাঠাষে। শ্রীমতী একলমেয়ারকে দিই, এবং দেশে ফিরে এসে সেটির 
আবেকটু বিভ্ত/রিত তাঁপিক। করে তাঁকে পাঠিয়ে দিই। আমার আমেরিকা প্রবাসের স্ব্পকালে, 
এবং দেশে ফিরে আনবার পরেও শ্রীমতী এঙ্গলমেয়ার ডিউই যোড়শ সংস্করণের বিভিন্ন বিভাগের 

একটি করে মুক্রিত প্রতিলিপি আমাকে পাঠিয়ে দিতেন। এবং তাঁর আহ্বান মতো আমি 
অকিঞ্িৎকর কিছু মন্তব্য করে পাঠবার ম্পর্ধাও করেছিলাম । 

: তারই কিছুকাল পরে শ্রীমতী এক্গলমেয়ার কার্ধস্থত্রে দুই দায় শ্তামদেশে আসেন। সেই 
সময়ে তিনি তার পূর্বপ্রপ্তাবিত এশীয় প্রকল্পের কথা ভেবে এখানে কিছু আলোচন! করবার ইচ্ছ। 

প্রকাশ করলে আমি তাকে শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমর মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নীহাররঞ্রন রায়, শ্রীযুক্ধ 
কেশবন গ্রতৃতির সঙ্গে যোগাযোগ করে মালোচনা করবার প্রস্তাব দিই | তার ভ্রমণস্চীতে 
শান্তিনিকেতনে আসবার মতো! সময় করে উঠতে পারেননি বা! প্রভাতবাবুও যেতে পারেননি, তবে 
প্ীযুক্ত কেশবন প্রভৃতির সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়েছিল বলেই আমি জানি। তারপরে দীর্ঘকাল 
এবিষঘে কভার সঙ্গে আমার যোগাযোগ হয়নি। বৃহত্তর পরিবেশের হদিস দিয়েই আমি 
কর্তব্য শেষ করে নিশ্চিন্ত ছিলাম। সম্প্রতি এই প্রপঞঙ্গটি নিয়ে গ্রন্থবিজ্ঞানীরা ভাবছেন এটি 
সুখের বিষয়। এ ব্যাপারে ভারতের গ্রন্থাগার সংস্থাগুলি যুদি এগিয়ে আসেন তাহলেই ভয়মায় 

কথা। কার্ধকরী ক্ষেত্রে ভারতীয় বিষয়াবলীর বর্গীকরণ পদ্ধতি আমাদেরই বার করে নিতে 
হ্বে। 

এখন প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্প্রসারিত এবং পরিবত্িত রীতির সংক্ষিপ্ত 
পরি5য়-তালিক। নিবেদন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। অন্ুসদ্ধিৎহ্থ মাত্রেই শাস্তি- 
নিকেতনে এসে সমগ্র গ্রকল্পতি দেখে যেতে পারেন। 
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উনবিংশ বলীয় গ্রন্থাগার জঙ্মোলনের মুল জালোচ্য প্রবন্ধ 

পশ্িম বাংলাব্র সাপ্রাব্রণ প্রন্থাগাব্রগুলিব্র কার্যক্রম £ 
তার বতমান জপ ও উপযোগী কর্সপ্রণালী 

ভূমিক! 
বিগত বঙ্গীয় গ্রস্থাগার সম্মেলনগুলিতে পশ্চিম বাংলার গ্রস্থাগার ব্যবস্থার কাঠা, 

আর্থিক প্রসঙ্গ ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। এবারের এই মূল আলোচা 
প্রবন্ধটিতে সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির কার্ধগ্রণালীর বর্তষান রূপ ও রীতি এবং উপযোগী কাঁধ 

পদ্ধতি নিরূপণের প্রস্তাব করা হয়েছে। 

গ্রন্থাগারের উদ্দেস্থ ও সামাজিক রূপ 
গ্রন্থাগারের মুখ্য উদ্দেশ্য জ্ঞান বিকীরণ। সে কাজ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভগ্ প্রকারেই 

হতে পারে। যদ্দিও গ্রস্থই গ্রন্থাগারের প্রধান উপচার? কিন্তু একমাত্র উপচার নয়। 
জ্ঞানবিস্তারের প্রয়োজনে গ্রন্থাগারে যে কোনও উপযোগী ব্যবস্থার অবলঘন ও উপকরণের 

সাহাধ্য নেওয়! নীতিগত ভাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। গ্রস্থাগারের রূপ ও কার্ধধারা দেশ ও 

কাপ ভেদে এক নাও হতে পারে। 

এদেশে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উদ্পত্তি ও বত'নান দপ 
উপরিউক্ত সংজ্ঞার প্রেক্ষাপটে এখন বিচার কর! দরকার যে পশ্চিম বাংলার সাধারণ গ্রস্থাগার- 

গুলি এদেশের প্রয়োজন ও অবস্থা অনুযায়ী কতটা উপযোগী । বিশেষজ্ঞের বলেন যে 

বিদেশী শাসকের! তাদের শাসনকার্ষের স্থবিধার্থ ভারতে যে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিলেন 

তা এদেশের পক্ষে উপযোগী ও কার্ধকরী হয়নি । এদেশে যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রচলিত 

হয়েছে তাও কি এদেশের সর্বসাধারণের পক্ষে সর্বাংশে উপযোগী ও সার্থক হয়েছে? প্রশ্নট! 

বিশেষ করে এই কারণে উঠতে পারে যে এদেশের বারো আনা লোক নিরক্ষর হওয়া সত্বেও 

এদেশের গ্রন্থ/গার কর্মতৎপরত1 মূলতঃ গ্রস্থকেন্ত্রীক । দর্বসাধারণের এক অত্যন্ত লঘিষ্ট সংখ্যার 
গ্রয়োজনই কেবল এইসব গ্রস্থাগারগুলি মেটায়। পশ্চিম বঙ্গ সরকারের হিসেব অনুযায়ী 
সারা রাজ্যের সরকার পরিচালিত ও সাহায্যপ্রাপ্ত গ্রস্থাগারগুলির ব্যবহারকারীর সংখ্যা 

মাত্র দুইলক্ষ। সেগুলি এখনো স্বজনের প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গী হয়ে ওঠেনি। জনশিক্ষার 
বাহক ও ধারক হিসাবে এবং সার্বজনীন গ্রত্িষ্ঠান হিসাবে আমাদের গ্রস্থাগারগুলি সর্বস্তরের 

মাষের কাছে পৌছদননি। 

হিসাব নিকাশের প্রয়োজনীয়তা 
»্বীধীনতা প্রাপ্তির পর এদেশের সাধারণ গ্রন্থ'গারের সংখ্য। অনেকাংশে বর্ধিত হয়েছে। রাজ্য 
সরকারের গ্রন্থাগার উন্নয়নের প্রচেষ্টাও আশানুরূপ না হলেও উপেক্ষণীয় নয়। কিন্তু এতাবৎ- 

কাল সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টা ও কর্মতৎ্পরতার যখোচিত হিসাবনিকাশ 

হয়নি। যাবতীয় উদ্তোগ-আয়োজন ও বিধি-ব্যবস্থার বিচার-বিষ্গেষণ হয়নি য! দিয়ে প্রমাণ 



১৩৭২ ] পশ্চিমবাংলার সাধারণ গ্রস্থাগারগুলির কার্ক্রম €৩ 

করা যেতে পারে গ্রন্থাগারগুলি কি পরিমাণে সার্থকত| ও দাফল্যলাভ করেছে। দেশের সামগ্রিক 
উন্নয়নে সেগুলি কি ভূমিক] গ্রহণ করেছে। এই হিসাবনিকাশের কাজ না হলে বোবা 
যাবে না আমরা কোথায় দড়িয়ে আছি, কতদূর এগিয়েছি এবং সঠিক পথে এগুনর পক্ষে অস্তরায় 
কি? সেই প্রয়োজনে প্রথমে নীচের প্রশ্নগুলি তোলা যাক £ 

হিসাব নিকাশের মাপকাঠি 
১। জনসাধারণের ভিতর গ্রস্থপাঠ কি পরিমাণে বুদ্ধি পেয়েছে? পাঠরুচি ও মানের 

কোনও গুণগত পরিবর্তন হয়েছে কিনা? 
২। জনসাধারণ কি অধিক হারে গ্রন্থাগার ব্যবহার করছে? দেশের জনসংখা। 

বৃদ্ধি পেয়েছে, গ্রন্থাগারের সংখ্যাও বর্ধিত হয়েছে, সেই অনুপাতে কি 

রস্থাগার ব্যবহারকারীর সংখ্যা বর্ধিত হয়েছে? যার আদৌ গ্রস্থাগারমুখী 
ছিল না ( উচ্চ শিক্ষিত, অল্প শিক্ষিত, সাক্ষর, সছপাক্গর) তাদের কি পরিষাণে 
গ্রন্থ/গারের প্রতি আকুষ্ট কর! সম্ভব হয়েছে? 

৩। গ্রন্থাগারগুলিকে আশ্রয় করে দেশের শিক্ষা সংস্কৃতির কাজ কি পরিমাণে 
ত্বরান্থিত হচ্ছে ? 

৪। সমাজ শিক্ষা] অর্থাৎ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে জড়িত যাবতীয় বিষয় 
সম্পকিত চিন্তা, ধারণ। ও জ্ঞানকে আদর্শ মানে উন্নীত করার কাজে গ্রস্থাগার- 
গুলি কি পরিমাণে সহামুতা করে? | 

৫| গ্রন্থাগারগুলি নিজ নিজ অঞ্চলের শিঙ্ষিত অশিক্ষিত ধনী নির্ধন, জাতি 
ও ধর্ম নিবিশেষে সকল মানুষের নিকট কতখানি জনপ্রিয়তার অধিকারী? 
মন্দির, হাসপাতাল, স্কুলের স্তায় সেগুলির কোন গ্রতিষ্ঠ। জনমানসে 

আছে কিনা ? 

প্রশ্ন গুলি সম্পর্কে অভিমত 
উপরের প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তর নির্ণয়ের জন্ত প্রয়োজনীয় তথ্য আমাদের হাতে নেই। কারণ 
এসম্পর্কে আজও কোন সমীক্ষা হয়নি। তবুও সকল গ্রন্থ।গার কর্মীই স্বীয় অভিজ্ঞতা 
থেকে উপরিউক্ত প্রশ্নগুলি সম্পর্কে অল্লবিস্তর আলোক সম্পাত করতে পারবেন। প্রশ্নগুলি 
সম্পর্কে মোটামুটি নিমরূপ অভিমত প্রকাশ কর! যেতে পারে £-- 

১। প্রকাশকদের তালিক1 ও গ্রন্থাগারের আদান প্রদানের হিসাব নিলে দেখা যাবে যে 
জনসাধারণ তিন ধরনের বই পড়ে £ 

(ক) লঘু সাহিত্য গ্রন্থ (খ) লঘু পত্রপত্রিক। (গ) পাঠ্য পুস্তক (ভারও অংশ বিশেষ) 

গল্প উপন্যাস ছাঁড়। অন্তাগ্ঠ বইয়ের চাহিদা কম বলে বাংলায় সিরিয়াস বই লেখ। ও 

ছাপার হার বর্ধিত হচ্ছে না। বঙ্গ সংস্কৃতির অবনতিই হবে তার পরিণাম। এর গ্রকৃত কারণ ও 

গ্রতিকার পরে আলোচিত হবে। 

জনসাধারণের মধ্যে গ্রস্থ পাঠের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে কিনা তা সহজেই অনুষেয় 



৪ ্রস্থাগার [ বৈশাখ 
জনসংখ্যা বৃদ্ধির অন্থপাঁতে পাঠাত্যাস যে বিশেষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়নি তাতে সন্দেহ থাকার অবকাশ 
নেই কারণ এ বিষয়ে জনমন অনেকাংশে গ্রন্থাগার দর্পণেই প্রতিফলিত হয়। গ্রস্থাগারগুলির 
ব্যবহারকারীর সংধ্য। বর্ধিত হয়ে থাকলে জননাধারণের মধ্যেও পাঠান্যাস বৃদ্ধি পেয়েছে বল! 
চলে। এব্যাপারে পুস্তক ব্যবসায়ীদের হিসাবও আশাগ্রদ নয়। বিভিন্ন শতবাঁধিকী উৎসব, 
বিবাহ, উপনয়ন ইত্যাদির অনুকূলে বইয়ের কাটতি মোটেই পাঠাভ্যাস বৃদ্ধি নির্দেশ করে না। 
জনসংখ্যা! বৃদ্ধির দুটিতে দেখলে দেখ! যাবে যে সংবাদপত্র ও পত্রপত্রিকার কাটতিও আশার 
আলোক দশায় না। 

এ বিষয়ে সঠিক সমীক্ষা হওয়া প্রয়োজন । 
২। পশ্চিমবঙ্গ লাইব্রেরী ভাইরেক্টরীট| বিশ্লেষণ করলে দেখ! যায় যে গ্রন্থাগার ও 

জনসংখ্যার তুলনায় গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য নয়। গ্রন্থাগারে দীর্ঘকাল 
সদশ্তপদ বজায় রাখেন কিছু সংখ্যক লোক । একদল নাম কাটান আর একদল নাম লেখাঁন। 

কাজেই গ্রন্থাগারের আওতার বাইরে জনসাধারণের একট! মোটা অংশ সবসময় থেকেই 
যায়। 

৩। গ্রন্থ লেনদেনেই গ্রস্থাগারগুলির কাজকর্ম সীমাবদ্ধ থাকায় গ্রন্থ পাঁঠে ইচ্ছুক ও টাদ| 
দিতে সক্ষম ধার! তাঁরাই কেবল গ্রস্থাগারের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত । অধিকাংশ গ্রন্থাগারের অতিরিক্ত 
কার্যক্রমের মধ্যে সরস্বতী পূজা, রবীন্্র উৎসব, শ্বাধীনত! দিবম ধরণের কয়েকটি অনুষ্ঠান হয়। 
এই সীমিত কার্ধক্রমের জন্যে সবমাহৃষের সঙ্গে গ্রস্থাগারের সম্পর্ক নেই এবং সাংস্কৃতিক উন্নয়ন 
কর্ষে সেগুলির ভূমিকা খুবই সীমাবদ্ধ। দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশ এবং বিস্তারে 
গ্রন্থাগারের প্রত্যক্ষ সহায়তার পরিমাণ অল্প । 

৪। অর্থাভাব, লোকাভাব ও পরিকল্পনার অভাবে গ্রস্থাগারগুলি সমাজ শিক্ষার কাজে 

ংশভাক নয়। তাছাড়া একাজট। আদৌ গ্রন্থাগারের বিষয়ভূক্ত কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট 
মতভেদ আছে। 

৫। জনসংখ্যার এক ক্ষীণ অংশের ভিত্তিতে ধ্রাড়িয়ে কোনও প্রতিষ্ঠান সার্বজনীন সত্বা 
অর্জন করতে পারে না। জন সমর্থনের পৃষ্ঠপোষকতা! বিনা! গ্রন্থ!গারের সকল দাবীই অবহেলিত 

থাকবে। শিক্ষিত ও কিছুট| সঙ্গতিসম্পন্ধ লোকের রুচি, সদিচ্ছা ও উৎসাহের উপর গ্রস্থাগার- 

গুলির অস্তিত্থ নির্ভর করে। সর্বস্তরের মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে অপরিহার্য সম্পর্ক না 
থাকায় গ্রন্থাগার জনপ্রিয় গ্রতিষ্ঠান হিসাবে শ্বীক্ৃতি পায়নি । গ্রন্থাগার আইন, গ্রন্থাগার কর্মীদের 
সমস্থ প্রভৃতির হৃরাহা করতে হোলে গ্রন্থাগারের দাবিকে প্রকৃত অর্থে সামাজিক তথা 
গণদাবিতে পরিণত করা দরকার । 

প্রশ্নগুলি জম্পর্কে উপযোগী সিদ্ধান্ত 
উপরিউক্ত কথাগুলি থেকে এই কথায় আসা যায় যে দেশের গ্রস্থাগারগুলির যেটুকু উন্নতি 

লক্ষিত হয় ত| পরিমাণগত (08861094%6) পরিবর্তন, গুণগত (00811696156) নয়। ত্রুটিপূর্ণ 

কর্মপদ্ধতির দরুণ সমান্ধ শিক্ষার বিস্তার ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে গ্রস্থাগারগুলি আশান্গন্ধপ ভূমিক]. 
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গ্রহণ করতে পারেনি । কিন্ধ এইসব ক্রটি ও দুর্বলতার কারণ কি দেখা.দরকার। সেই সঙ্গে 
গ্ন্থাগারগুলির দিক থেকে তার উপায় বার করাও দরকার । 

১। পাঠাভ্যাস প্রসঙ্গে চা্দার বাধা 
পাঠাভাাসের ধারক ও বাহক মূলতঃ গ্রন্থগার । গ্রন্থাগারের দিক থেকেই তাই বিষয়টি 

আলোচিত হওয়া ভাল । জনসাধারণের মধ্যে পাঠাভ্যাসের এক মস্ত বাধ! গ্রন্থাগারের চাদার 
বেড়া। তা তুলে দেবার একমাত্র পথ গ্রন্থাগার আইন যার সাহায্যে বিনা চাঁদার সার্বজনীন 
গ্রন্থাগার ব্যবস্থা কার্যকরী হবে। বিষগ্সটর প্রতি নৈতিক সমর্থন হিসাবে জেলা গ্রামীণ ও 
আঞ্চলিক গ্রন্থাগারগুলি থেকে সরকারের অবিলম্বে চাদার নিয়ম তুলে দেওয়া উচিত। 

ত্রুটিপূর্ণ পরিচালন পদ্ধতি 
অধিকাংশ গ্রন্থাগারে পাঠকদের সঙ্গে পুস্তকের কোন সরাসরি সংযোগ স্থাপিত হয় না। 

কোন বইটা আছে ন1! আছে ত। জানার স্থযোগ এবং বই দেখে বেছে নেবার সুবিধা না থাকায় 

পাঠস্পৃহায় ব্যাঘাত ঘটে । বই নেবার সময় পাঠকর! অতৃপ্ত থাকেন ও অনেক সময় গ্রন্থাগারের 
সদশ্তপদ থেকে নাম কাটিয়ে নেন। অন্যদিকে কমর্খরাণ্ড অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত ও বিরক্ত হন 

পাঠকদের বই যোগাতে । যাহোক কিছু তাদের গছিয়ে বিদায় দিতে পারলে তারা হাঁফ ছেড়ে 
বচেন। 02৫1 ৪০০655 ব্যবস্থ! এর প্রতিকার । তাতে পাঠস্পৃহাই শুধু উৎসাহিত হয় না, 
পাঠরুচিরও পরিবর্তন ও উন্নতি ঘটে। এ ছাড়াও বিজ্ঞানসম্মত বর্গীকরণ ও সুচীকরণ ইত্যাদি 
ব্যবস্থাও থাক। দরকার । এ ছুটি বিষয় ত্রুটিপূর্ণ থাকায় অনেক সময় গ্রন্থাগার ব্যবহারে বিশ্ন 

ঘটে। 

দুল কলেজে গ্রন্থাগারের উপযুক্ত ব্যবস্থার অভাব 

মানুষের জীবন ও মননের ভিত স্কুল কলেজেই গাঁথ! হয়ে যাঁয়। অথচ সেই সময়টায় 
এদেশের ছেলেমেয়ের। তাদের স্কুল কলেজে গ্রন্থাগারের যথোচিত সুযোগ সুবিধা পায় না। ফলে 

ছোটবেলা থেকেই বইয়ের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ জন্মায় না। স্কুল কলেজের গ্রন্থাগারে পাঠ্য 
পুস্তকের অংশবিশেষ পড়৷ 'ও টোকার জন্যে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে গ্রন্থাগারের অস্থায়ী সম্পর্ক 
স্থাপিত হয়। অন্য বইয়ের সঙ্গে তাদের সংযোগ ঘটে না। পরীক্ষার পর পড়াশুনা! ও 
গ্রন্থাগারের সঙ্গে সকল সম্পর্ক চুকে যায়। 

লাধারণ গ্রন্থাগ!রে শিশ ও কিশে।র বিভাগের অভাব 
পাঠাভ্যাস স্থষ্টির এক মন্ত প্রয়োজন মানুষের শৈশব ও কৈশোরে। সাধারণ গ্রন্থাগার 

এ ব্যাপারে উপযুক্ত সহায়ক। কিন্তু ছোটদের উপযে।গী স্বতন্ত্র বিভাগ খুব কম সাধারণ 

্রস্থাগারেই আছে। তাদ্দের জন্তে বইপত্র হয়ত কেনা হয়। কিন্ত তাদের বই পড়তে উত্নাহ 
দেওয়া! ও নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিগ়নে অথবা সরঞ্জামের লাহায্যে তাদের মনকে আকর্ষণ করা ও 

মনের ক্ষিদেটা বাড়িয়ে তোলার বিশেষ চেষ্টা হয় না। 

| ২। গ্রন্থাগার ব্যবহার বৃদ্ধি গ্রসজে 

পূর্বেই বল! হয়েছে যে টাদার বাধ! থাকার দরুণ গ্রন্থাগার ব্যবহারের ইচ্ছা বাধাপ্রাপ্ত হয় 



৩৬ গ্রন্থাগার [ বৈশাখ 

এবং এর ফলে পাঃম্পৃহাও বিনষ্ট হয়। ছোটবেল। থেকেই পূর্ব বণ্িত কারণে পাঠাভ্যাস না 

থাকা শিক্ষিত বয়ঙ্গদের মধ্য গ্রন্থপাঠ ও গ্রন্থাগার ব্যবহারের গরজ দেখা যাঁয় না, এটা 

সমাজের দিক থেকে মোটেই সুস্থতার লক্ষণ নয়। তাই শিক্ষিত জনসাধারণকে গ্রন্থাগারের 
প্রতি আকুষ্ট করার সম্ভাব্য বিহিন্ন উপায় অবলম্বন করতে হবে। গ্রস্থ-মমালোচনা সভা, বিভিন্ন 

বিষয়ের উপর বত্তৃত। ও সেই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পুস্তকের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থা ছাড়াও 
পুস্তক প্রশনী, ম্যাজিক লঠনের সাহাযো প্রচার প্রভৃতিও কার্ধকর হবে। 

তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম প্রশ্ন লম্পর্কে 
শেষোক্ত তিনটি প্রসঙ্গ পরস্পর সম্পৃক্ত | প্রথমেই প্রস্থাগারের যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে 

তা যদি মেনে নেওয়া হয় তাহলে স্বীকার করতে হবে যে এদেশের বর্তমান অবস্থ| ও প্রয়োজন 

অন্ুয।মী গ্রন্থাগারের বর্মপ্রণালী নিরূপণ করা প্রয়োজন। 

উদ্নতিকাধী এদেশের সকল বৈষয়িক উন্নয়ন প্রচেষ্টার প্রধান বাঁধ! দেশবাসীর গরিষ্ট অংশের 

শিক্ষাহীনতা। কৃষি-শিল্প-স্বাস্থ্য-শিক্ষ।-সংস্কৃতির উন্নয়ন সর্বাংশে নির্ভরশীল সমাজ সচেতন 

জাগ্রত জনমনের উপর। সেই জনমন তৈরীর কাজে গ্রন্থাগারের ও এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা 

আছে। 

বিভিন্ন গ্রন্থাগারের কর্মপ্রণ।লী কোনও বাধাধরা ছককাঁট। পথে যে নির্ধারিত হবে তাঁর 

কোন মানে নেই। নিজ এলাকার প্রয়োজন অনুয|ঘী কার্যপদ্ধতি নিরূপণ করবেন সংগ্রিষ্ 

গ্রন্থাগার কম্সিগণ। তবে তাদের কার্যক্রমে নিষ় প্রদত্ত বিষয়গুলি অন্তনু্ত ইওয়া সমীচীন । 
জীবিকা £ স্থানীগ্গ জনসাধারণের জীবিকা যেমন কৃষি, কুটিরশিল্প, পশুপালন ইত্যার্ি 

বিষয়ে খোজখবর ও তথ্য।দি দেবার ব্যবস্থা থাক। চাই। 

চিস্তবিনোদন £ যাত্রা, গান, অভিনয়, ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে চিত্তবিনোদন ও সেই সঙ্গে 
উপধোগী শিক্ষার বিষয়ও পরিবেশিত হওয়া বাঞ্ছনীয় । 

আলাপ-আলোচন। £ গ্ুল-কলেজের শিক্ষা/ থেকে বঞ্চিত জননাঁধারণকে চলতি ঢনিয়ার 
সর্বধিধ জাতব্য বিষয়ের সে পরিচয় ঘটিয়ে দেওয়| প্রয়োঞ্জন। সেঙ্গন্যে বক্তৃতা, আলোচনা 
সভা, বইপত্র পড়ে শোনানোর ব্যবস্থা রাখতে হবে। ছবি, ম্যার্জিক লঠনের সাহায্যে ব্ৃতা 
ও প্রদর্শনী ইত্যাদির বন্দোবস্ত থাক! উচিত। 

নিরক্ষরত। দুরীকরণ ১ শিক্ষা ও জ্ঞানের আহ্বাদ পেলে নিরক্ষর লোকের! অক্ষরজ্ঞান 
অর্জনে আগ্রহাদ্িত হ'তে পারে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে তার কোনও স্থযোগ ন| থাকলে 

গ্রন্থাগারে ভুবিধা! মত অক্ষর পরিচয় দেবার ব্যবস্থ| করলে সেটা গ্রন্থাগার নীতির পরিপন্থী 
হবে না। 

পারস্পরিক সংযোগ ও সহযোগিতা 
পশ্চিম বাংলার গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে আঞ্চপিক সংযোগ ও সহযোগিতার কথা বহুদিন 

ধরেই বলা হচ্ছে। কিন্তু এব্যাপারে আজও কোনও কাজ হয়নি। জেনা গ্রস্থাগ।রগুপির নেতৃত্ব 
ও তন্ব(বধানে বিভিন্ন এলাকায় গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে ছবি, চার্ট, ম্যাজিক লঠনের সরঞ্াষ ইত্যাদি 



১৩৭২] পশ্চিমবাংলার সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির কার্যক্রম ৩৭ 

বিনিময়ের ব্যবস্থ। হতে পারে। আলোচনা সভা, গান বাজনা, অভিনয় ইত্যাদি বিষয়েও 

পারম্পরিক সহযোগিতা থাকা এবং আলাপ-পরামর্শের জন্তে কর্মীদের মাঝে মাঝে আঞ্চলিক 
বৈঠকে মিলিত হওয়া গ্রয়োজন। 

আদর্শের সছিত বত মান কার্যক্রমের সামঞ্জস্য 
প্রস্তাবিত কার্ধপ্রণালীর বহুবিষয়ই বর্তমানে গ্রস্থাগারগুলির পক্ষে পালন করা সম্ভব 

নয়। কারণ অর্থাভাব ও লোকাভাব। কিন্তু নীতি ও আদর্শের দিক থেকে এদেশে গ্রন্থাগার- 
গুলির সঠিক কর্মধার! নির্ণয় করা প্রয়োজন, কারণ অর্থাভাব ও লোকাভাবের প্রশ্ন যদি ক্ষেত্র 

বিশেষে না থাকে অথব| সময়ক্রমে মীমাংসিত হয়ে যায় ভাহলে প্রস্তাবিত কাধপ্রণালী গ্রহণ 
ও পালন করা হবে কিনা সে বিষয়ে সুস্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী থাক! দরকার । প্রস্তাবিত নৃতন কর্ম- 
প্রণালী আংশিক পালনের মধ্য দিয়েও সর্বসাধারণের কাছে গ্রন্থাগারের মূল্য ও গুরুত্ব প্রতিষ্ঠিত 
করা সহজ হবে এবং কর্মী ও অর্থের অভাবে লোকে গ্রন্থাগারের পূর্ণ সেবা ও উপকার থেকে 
যে বঞ্চিত হচ্ছে সেই অন্থুভূতিই গ্রন্থাগারের পিছনে গণদাবীর ধ্বনি তুলবে । 

কোন আদশকে বূপায়ণ করার পথে বিস্তর বাধা বিপত্তি থাকতে পারে সেজন্তে আদর্শের 

কোন বিচ্যুতি ঘটে না। আদর্শকে সাধ্যমত রূপায়ণের চেষ্টা থাকা চাই। কিন্তু আদশ 

কি হবে সে সম্পর্কে সুষ্পষ্ট ধারণা ও সিদ্ধান্ত হওয়। দরকার। গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে সঠিক 

আদর্শের দিকে অগ্রসর হওয়ার তাগিদ কেবল নীতিগত প্রয়োজনেই নয় প্রস্তাবিত আদর্শ 

কাধক্রম গ্রন্থাগারকে স্বজনের মনে সুপ্রতিষ্ঠিত করে তুলবে । জনসমর্থন ও সহাম্গভুতি 
্রস্থাগারের পকল দাবি দীওয়া__তা গ্রন্থাগার আইনই হোক অথবা গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন 

ও পদমর্যাদার প্রশ্নই হোক অর্জনের পথকে সহজ ও স্থগম করে তুলবে । জনতিত্তে গ্রন্থাগারের 

আসন সুপ্রতিষ্ঠিত হলে সরকারের পক্ষে একদিকে যেমন গ্রস্থাগারের সমস্যাকে উপেক্ষ1 করা 

চলবে না, অপরদিকে জনসাধারণ ও নানাভাবে গ্রন্থাগারকে সাহাযা করার জন্যে শ্বতঃপ্রণোদিত 

হয়ে এগিয়ে আসবে । 
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পল্রিঘদ কথা 

শিল্পী সন্বর্ধন! 
গত ১লা বৈশ|খ শিল্পী শ্রীযামিনী রায়ের ৭৯তম জন্ম দিবস উপলক্ষে শিল্পীর বাসভবনে 

এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের আয়োজন কর! হয়। বহু শিল্পী, শিল্প-রসিক ও স্ধীজন এই 

অনুষ্ঠানে যোগদান করে শ্রদ্ধেয় শিল্পীকে 

সম্বর্ধনা! জাঁনান। বলীয় গ্রন্থাগার 

পরিষদও এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয় 

এবং পরিষদের পক্ষ থেকে, পরিষদ 

প্রকাশিত “রবীন্দ্র-সাহিত্যে গ্রন্থাগার, 

এবং কিছু পুস্পোপহার শিল্পীকে দেওয়া 

বাংলা দেশের যে সব শিল্পী 

বর্তমান যুগে সার৷ পৃথিবীতে খ্যাতি 

অর্জন করেছেন যামিনী রায় নিঃসন্দেহে 

তাদের মধ্যে অন্ততম। তার শিল্পের 

মধ্যে সাঁধারণ মানুষ এবং গ্রামীন জীবন- 

যাত্রার অপূর্ব প্রতিকৃতি কমনীয় সষমায় 

লি... বঞা বিচি মণ্তিত হয়ে রূপময় হয়ে উঠেছে। 

্ রানী রা মা শিল্পীর সংগ্রহশালা! পরিদর্শন করে 

তার শিল্প নাধনার গভীরতার কিছুটা আভাষ পাওয়া! গেল। শিল্পী দীর্ঘজীবী হোন এই 

আমাদের একাস্ত কামন। [2০০০0610108 60 810 £১76150 

বাংল! শিশু-সাহিত্য ঃ গ্রন্থপঞ্জী প্রকাশ উপলক্ষে অনুষ্ঠান 
ঞ্ীমতী বাণী বন্থ সংকলিত বাংলা শিশু-সাহিত্য গ্রস্থপণ্তী পুস্তকটি বঙ্গীয় গ্রস্থাগা় 

পরিষদ কতৃক পশ্চিমবঙ্গ সয়কারের অর্থাকূল্যে প্রকাশিত হয়েছে। গত ই মে 

সধ্ধ্যা ৬টা1! ৩* মিনিটে জাতীয় গ্রন্থাগারে অন্গস্তিত এক সভায় পরিষদের সভাপতি 

জীণৈলকুমার মুখোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী গ্রীরধীন্দ্রলাল সিংহকে এই পুস্তকথানি 

আছ্ছঠানিকভাঁবে উপহার দেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন জাতীয় অধ্যাপক শ্রহনীতিকুমার 

চট্টোপাধ্যায় সভার সুচনায় পরিষদের সহ-সভাপতি ঝলিকাতা৷ বিশ্ববিদ্তালয়ের গ্রস্থাগারিফ 



১৩৭২] পরিষদ কথা ৩৯ 

শ্ীপ্র্থীলচন্দ্র বস্থ অনুষ্ঠানের সভাপতি, পরিষদের সভাপতি ও মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীকে 
অভিনন্দন জানিয়ে বলেনঃ এই গ্রন্থের সংকলগিত। শ্রীমতী বাণী বস্থু বহুদিন ধরে বলীয় গ্রন্থাগার 

পরিষদের অক্লান্ত কী হিসাবে কাজ করে চলেছেন। প্রথমে তিনি পরিষদ পরিচালিত গ্রন্থাগার 
বিজ্ঞানে শিক্ষালাভ করেন এবং পরে কলিকাতা বিশ্ববিষ্ালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানেও শিক্ষালা 

করেন। আমাদের ছেলেবেলায় শিশুসাহিত্যের বই খুব বেশী পাওয়া যেত না। আক্কাল 
সে অভাব অনেকটা দুরীভূত হয়েছে। এই সংকলনের মধ্য দিয়ে বাংলা শিশুসাহিত্যের একট 
সামগ্রিক চিত্র পাওয়। যাবে বলেই আমার মনে হয়। 

বঙ্গীয় গ্রন্থাগঠর পরিষদের সভা ও জাতীয় গ্রন্থাগারের উপগ্রস্থাগারিক প্রীচিত্তরঞজন 

বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন : জাতীয় অধ্যাপক শ্রীস্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এখানে গবেষণা করেন 

হুতরাং তিনি আমাদেরই লোক। মাননীয় অর্থমন্ত্রী আমাদের পরিষদের সন্ভাপতি সুতরাং 

তিনিও আমাদেরই লোক, তাই এদের আমার বলবার কিছু নেই। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীকে 

আমি আমার সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাই । এই গ্রন্থের সংকলয়িত৷ শ্রীমতী বস্থু এই প্রতিষ্ঠানেরই 

কর্মী। তিনি প্রথম মৃহিলাকর্মী হিসাবে সামান্ত বেতনে এখানে যোগদান করেন এবং 
পরে তার অক্লান্ত চেষ্টায় টেকনিকাল বিদ্া শিক্ষালাভ করে উন্নতি করেন। এই গ্রস্থপঞ্জী 

সংকলনে অনেকেই তকে সাহাধ্য করেছেন। এই সাহাধ্য যে তিনি অর্জন করতে পেরেছেন 

এটাও তর একট। বিশেষ কৃতিত্ব । এই গ্রন্থপপ্ীরূপ শিশু সাহিত্যের মানচিত্রের মধ্যে হয়ত 

কোন গ্রাম বা কোন নদী বাদ পড়েছে কিন্তু তবুও একথ! বল! যায় একট! সামগ্রিক চিত্রের 

পরিচয় এর মধ্যে আমর! দেখতে পাঁব। 

পরিষদের সভাপতি শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায় মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী শ্রীরবীন্্রলাল সিংহকে 
পুন্তকখানি উপহার দিতে গিয়ে বলেন £ আমি আজ এই সভায় উপস্থিত থাকতে পেরে নিজেকে 

ধন্ত মনে করছি। গত ছুবছর ধরে আমি এই পরিষদের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত আছি। 
এর আগেও আমি পরিষদের সম্মেলন ও বাঁধিক সভায় যোগদান করেছি। এই পরিষদ দীর্ঘদিন 
ধরে আলোচনা চন্র, সন্মেলন, গ্রামে গ্রামে বক্তৃতা প্রভৃতির সাহায্যে জনসাধারণের মধ্যে 

গ্রন্থাগারের প্রতি আকর্ষণ বাঁড়িয়ে চলেছে । আজ একথা সকলেই শ্বীকার করবেন যে জাতীয় 
জীবনে ও জাতীয় শিক্ষায় গ্রস্থগারের ভূমিকা অপরিহার্য । 

এই গ্রস্থপত্তীটি প্রকাশ করাও পরিষদের গঠনমূলক কাজের আর একটি প্রিচয়। 
সরকার এর জন্ভে যে অর্থ সাহায্য করেছেন তার ধথার্থ প্রয়োজন ছিল বলেই করেছেন। 
কল্যাণকামী সরকার সব ভাল কাজেই সব সময় সাহায্য করতে প্রস্তুত । 

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রুরবীন্দ্রলাল সিংহ বলেন £ শ্রদ্ধাভাজন সভাপতি ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার 

পরিষদের সভাপতি মহাশয়কে আমি আমার কতজ্ঞত। জ্ঞাপন করছি। এই পরিষদের কর্ম- 
প্রণালীকে সরকার সব সময়ই শ্রদ্ধার চোখে দেখেন । জনসেবার কাজে ধারা সাহাধ্য করছেন 

তাঁদের সাহাঁধ্য কর! সরকারের কর্তব্য । জনগণের পরিচালিত সরকার গ্রন্থাগারের ভূমিকাকে 

স্বীকার করে নিয়েছেন, সুতরাং এর অগ্রগতির বিষয়ও সরকার নিশ্চয়ই সচেষ্ট হবেন। দেশের 

নিরক্ষরত| দূর করায় গ্রন্থাগার যথেষ্ট সাহাধ্য করতে পারে এবং বহুক্ষেত্রে তারা এই কাজ করে 



9৭ গ্রন্থাগার [ বৈশাখ 

চলেছে। বাংল! সাহিত্যের এই শিশু গ্রন্থপন্ধী শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সহায়তা 
করবে বলেই আমার বিশ্বাস। 

প্ীপ্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় বলেন”_-এই উৎসবের জগ্থই আমি ছুদিন আগে 
কলকাতায় এসেছি। বিশ্বভারতী গ্রস্থাগারের সাথে আমি অনেকদিন যুক্ত ছিলাম। এ 
রস্থাগারে একট! ছোটদের বিভাগও আমি খুলেছিলাম। এই শিশু-গ্রন্থপপ্রীটি আমি নেড়ে 
চেড়ে দেখে যথেষ্ট আনন্দ পেলাম। আমাদের দেশে এই রকম গ্রন্থের বিশেষ প্রয়োঙন আছে। 

শিশু সাহিত্যের মৌমাছি প্রীবিমল ঘোষ বলেন--আমি আজ শুধু প্রীতি বাণী বস্থকে 
অভিনন্দন জানাতে এসেছি। বাংল! দেশের শিশু সাহিত্য যে আজ সমস্ত পৃথিবীর শিশু 

সাহিত্যে একট! বিশেষ স্থান অধিকার করেছে এট! প্রচার করবার সময় এখন এসেছে। 

এ ব্যাপারে শিশু সাহিতি)কদের সচেষ্ট হওয়া উচিত, এবং এই রকম গ্রন্থপপ্ধী সংকলনে 
সাহাধ্য করা উচিত। 

সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক শ্রীন্থনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন, আমাদের দেশে বৃদ্ধবয়সে 

তীর্থবাসের রেওয়াজ আছে। আমাকে বৃদ্ধবয়সে জাতীয় গ্রস্থাগারে একটু স্থান করে দেওয়া 
হয়েছে। এটাই আমার তীর্থ স্থান। আমরা যখন শিশু ছিলাম তখন যোগীন্দ্রনাথ সরকার 

হাসিখুসি বই বের করেন। সেই ছিল আমাদের শিশু সাহিত্য। সখা ও সাথী ও মুকুল এই 
* ছুটো৷ ছোটদের পত্রিকাও তখন বেরুত। এ থেকেও আমর! কিছু কিছু শিশু সাহিত্যের 

ত্বাদ পেতাম । আমার মনে হয় ভারতবর্ষের সর্বপ্রথম শিশু সাহিত্য হিভোপদেশ এবং তারপর 

পঞ্চতন্ত্র। এগুলির মধ্য দিয়ে রাজকুমারদেব শীতিজ্ঞান শিক্ষা! দেবার চেষ্ট। করা হয়েছে। 

শিশ্ত বোধক আমাদের সময় সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য শিশু সাহিত্য ছিল। জাতীয় গ্রন্থ'গারের 

শিগুবিভাগটি চমৎকার। আরে! কয়েকটি শিশু গ্রন্থাগার দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। 

আজকাল এবিষয়ে যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। শ্রীমতী বাণী বন্থ এই শিশু গ্রন্থপপ্তীটি সংকলন 

করেছেন এবং বঙদীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এ বই প্রকাশ করেছেন সুতরাং এর! আমার ধন্যবাদারহ। 

পরিশেষে পরিষদের সম্পাদক শ্রীবিজয়ানাথ মুখোপাধ্য।য় সবাইকে ধন্তাবাদ জ্ঞাপন করেন। 
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বঙ্গীয় গ্রন্থগার পরিষদ কার্ধালয়ে রবীন্দ্র জন্মোৎসব পালন 
। গত ২৫শে বৈশাখ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সান্ধ্য কার্ধালয় ৬৩ হুজুরীমল লেনে 

অনাঁড়ম্বর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্র জম্মোংসব পালন করা হয়। রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতিতে 

মাল্যদান করেন সংগঠন ও সংযোগ সমিতির সম্পাদক শ্রীঅমিতাভ বস্থ। 
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গ্রন্থ সসাজোচন। 

গ্রন্থ পরিক্রম৷ 
সম্প্রতি গ্রন্থ পরিক্রমা নামে একখানি পাক্ষিক পত্রিকা আমাদের হস্তগত হয়েছে। 

পত্রিকার সম্পাদক শ্রীঅপর্ণাপ্রসাদ সেনগুপ্ত দীর্ঘ ছুই বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রমে এই পত্রিকাটি 

প্রকাশ করে চলেছেন। পত্রিকাটির বিশেষত্ব হচ্ছে এতে শুধুমাত্র গ্রন্থ সমালোচনা ছাপা 
হয়। কবিতা, উপন্যাস, রম্যরচনা, প্রবন্ধ, পুস্তক প্রভৃতির স্রন্দর সমালোচনা! এতে নিম্মমিত 

প্রকাশিত হচ্ছে। কিছুদিন আগে বন্ধিমচন্দ্রের উপন্যাস ছুর্গেশনন্দিনীর শতবাধ়িকী উপলক্ষো 

একখানি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। ছুর্গেশনন্দিনীর উপর বিভিন্ন বিখ্যাত 

সমালোচকদের লেখ। সঙ্কলিত হয়েছিল এই সংখ্যায়। শুধুমাত্র গ্রন্থ সমালোচন!1 ও বাংলা গ্রস্থের 
নানাবিধ সংবাদ সম্বলিত এই রকম পত্রিক! বাংলাদেশে মনে হয় এই প্রথম। গ্রন্থাগারের 
পুস্তক নির্বাচনের ক্ষেত্রে এ পত্রিক। যথেষ্ট সাহাধা করতে পারবে বলেই আমাদের বিশ্বাস। 

গ্রন্থ সমালোচনা ছাড়াও এর আর একট| বিশেষত্ব হচ্ছে সম্প্রতি প্রকাশিত বাংল 

গ্রন্থের তালিকা মাঝে মাঝে প্রকাশ করা। আজকের দিনে শুধুমাত্র সমালোচনাকে কেন্দ্র 
করে এ রকম পত্রিক1 পরিচালন! কর। খুবই ছুঃসাহসেব কাজ সন্দেহ নেই। 
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উনবিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন 
বিশেষ ঘোষণ। 

সম্মেলনের উদ্বোধন দিবসের (৩* শে মে, রবিবার যাহারা কলিকাতা হইতে যাত্রা 
করিবেন তীহাদের জানান যাইতেছে যে সকাল *ট] ২ মিনিটে হাওড়া ষ্টেশন হইতে পাশকুড়। 

লোকাল ট্রেণে যাত্র করা শ্রেয়। .এঁ গাড়ী ৮ট।-৪৮ মিনিটে বাগনান পৌছিবে। বাগনান 
হইতে সময় বিশেষ বাস প্রতিনিধিদের লইয়া যাইবে 



সম্পাদকীদ্ক 

যাঞ্জারভ 

এই সংখ্যা থেকে গ্রস্থাগার পঞ্চদশ বর্ষ পরিক্রমা শুরু করল। ব্ীয় গ্রন্থাগার পরিষদের 

ধারা সভ্য, পত্রিকার ধারা গ্রাহক, গ্রন্থাগার আন্দোলনের ধারা সমর্থক ও সহায়ক তাদের 

মরুলকেই জানাই আমাদের আস্তরিক অভিনন্দন । দীর্ঘদিন ধরে যেসব কর্মীর সহায়তায়, 

যে লব সম্পাদকের সম্পাদনায় এবং যেসব লেখক লেখিকার পৃষ্ঠপোষকতায় এই ক্ষুত্র পত্রিকার 

বাকজাপথ লহুজ ও সুগম হয়ে উঠেছে তাদেরও জানাই আমাদের কৃতজ্ঞত]। 

বৈশাখ মাস বছরের প্রথম মাস তাই এর একটা বিশেষ মূল্য আছে। বৈশাখ মাস 

কবিগয়ু রবীন্দ্রনাথের জন্ম মাস তাই এর অশেষ মূল্য আছে বাংলাদেশের স্থধীজন মহলে। 

রবীন্দ্রনাথ বলীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রথম সভাপতি । প্রথম সভাপতির উদ্দেস্তেও আমর! 
আমাদের সম্রদ্ধ প্রণাম জানাই। 
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উচ্চ মাধ্যমিক বিস্তালয় গ্রন্থাগার 
সম্প্রতি ভারত সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশনাল 

রিসার্চ এও ট্রেণিং ডিপার্টমেন্ট থেকে পশ্চিম বাংলার উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির একটা সমীক্ষা 
করা হয়েছে। এই সমীক্ষার কিছু অংশ খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়েছে । কাগজে যেটুকু 

অংশ গ্রকাশিড হয়েছে তা থেকে জানা যায় যে অধিকাংশ উচ্চ মাধ্যমিক বিগ্যালয়ে 

গ্রন্থাগারের ভাল ব্যবস্থা নেই । উন্নত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা না থাকায় উচ্চমাধ্যমিক বিষ্যালয়গুলিতে . 

শিক্ষার মানোন্নতি সম্ভব হচ্ছেনা বলেও অভিমত জানিয়েছেন সমীক্ষকবৃন্দ। 
মুদবালিয়র কমিশন রিপোর্ট অনুযায়ী একাদশ শ্রেণীর স্ধার্থসাধক বিষ্যালয়গুলি প্রতিষ্ঠিত 

হয় পশ্চিম বাংলায় । এই রিপোর্টে বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের জন্তেও ভাল হুপারিশ করা হয়েছিল। 

বল! হয়েছিল প্রত্যেক উচ্চ মাধামিক বিস্তালয়ে স্ন্দর গ্রন্থ'গার গড়ে তুলতে হবে। ছাত্রদের 

গ্রন্থাগারে পড়াগুনে! করবার ব্যবস্থা! করে দিয়ে পাঠাভ্যাস বাড়ানোয় সাহায্য করতে হবে। 
গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ গ্রাপ্ধ গ্রস্থাগারিকের দ্বার! গ্রন্থাগার পরিচালনা করাতে হবে। ভাল 
ভাল বই সংগ্রহ করে গ্রস্থাগারকে সমৃদ্ধশালী করতে হবে, এবং গ্রস্থাগারিককে সিনিয়র 
টিচারদের সমতুল্য বেতন ও পদমর্ধাদ] দিতে হবে । 

শ্রদ্ধেয় শিক্ষাবিদ মুদালিয়র শিক্ষার ক্ষেত্রে গ্রশ্থাগারের ভূমিকাকে যখাথই উপলব্ধি করতে 

পেরেছিলেন। কিন্তু ছুঃখের বিষয় ভার বিগ্ভালয় গ্রন্থাগার সম্পর্কিত স্থপারিশ আজও 

পর্যন্ত ভালভাবে কার্যকরী হয়নি। স্তাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশনাল রিসার্চ এও ট্রেণিং 

' ডিপার্টমেন্টের সমীক্ষা! এই সত্যতাকেই প্রমাণ করল। 

্স্থাগারকে এইভাবে অবহেলা করে চললে কোন দিনই শিক্ষার মান উন্নয়ন সম্তধ হবে ন1। 
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উনবিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন 
শ্যামপুর, হাগুড়া 

সভাপতিব্র অভিভাঘণ 
অধ্যাপক নির্মল কুমার বনু 

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের ১৯তম বাঁধিক অধিবেশনে আপনাদের সকলের সাক্ষাৎ- 
লাভের সথযোগ পেয়েছি, এর জ্ন্ত আপনাদের নিকটে আমি কৃতজঞ। ধিক্ষা বিস্তারের 

ব্যাপারে গ্রস্থাগারের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে, একথ। গভীরভাবে অনুভব করি ব'লে 

আপন।দের নিয়ন্ত্রণ সাদরে গ্রহণ করেছিলাম । 

কয়েক বৎসরের লম্মেলনের কাগজপত্র পড়লাম। ক্রমশঃ দেশে গ্রন্থাগারের সংখ্যা 

বুদ্ধি পাচ্ছে, এবং গ্রস্থাগারিকগণের শিক্ষাব্যবস্থা ও চাকরীর ক্রমশঃ উন্নতিবিধান হচ্ছে 

দেখে বিশেষভাবে আশান্িত ভ'তে হয়। একদিকে গভর্ণষেণ্ যেমন গ্রন্থাগারের সংখ্যা 

বাড়ানোর পক্ষপাতী, তেমনি ' গ্রামাঞ্চলেও যাতে পঞ্চায়তীরাজ প্রসারের সঙ্গে সজে 

শিক্ষাবিত্তার হয় তার জন্যও তারা আগ্রহাস্িত। পুরাতন বাৎসরিক রিপোর্ট এবং সম্মেলনে 

ব্ৃতাদির, মধ্যে লক্ষ্য করলাম, কোন কোন বক্তা গভর্থমেণ্টের পক্ষে কি করণীয়, সে-বিহয়ে 
বিশেধভাবে উল্লেখ করেছেন, কেহবা বলছেন সমাজচেতনার দৃষ্টিতে গ্রন্থাগার আন্দোলনক্ষ 
রাজনৈতিক চিন্তাধারা অথবা! গ্রভাব থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন রাখা যায় না। কেহ্বা প্রস্তাব করেছেন 
এ্রসতাারগ্চফির সঙ্গে সংক্মি্ কী্িশাল। নির্মাণ করা প্রয়োজন, যেখানে সেই অঞ্চলের এঁতিহালিক 
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কীতির নিদশনগুলি সংগৃহীত হবে এবং স্থানীয় অধিবাসীগণের খাওয়াপরা, শিক্ষাীক্ষা, 
আমোদ প্রমোদ বিষয়েও নানাবিধ সংবাদের সংকলন কর! হবে। এটিও আমার নিকট খুৰ 

সধীচীন প্রস্তাব বলে মনে হয়েছে। 
আপনারা হয়ত অবগত আছেন প্রায় সত্তর বদর পূর্বে যখন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ 

সংস্থাপিত হয়, তখন রবীন্দ্রনাথ নির্দেশ দিয়েছিলেন যে সাহিত্য পরিষদের একটি প্রধান কর্তব্য 
হবে, বাঙ্গলাদেশের বিভিন্ন জেলার ভাষা, লোকসংস্কৃতি এবং কীন্িরাজি সন্বদ্ধে যথোচিত 

তথ্য সংগ্রহ করা। পন্লিষৎ যথাসাধ্য এই চেষ্ট। করে ' এসেছেন, এবং তার প্রয়াণ বঙ্গীয় 

সাহিতা'পরিষৎ পন্ধিকায় নান। সংখ্যায় লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। 
তখনকার দিনে গ্রন্থাগার বা লোকশিক্ষার গ্রসার মোটামুটি ব্রিটিশ সরকারকে তর্জন করে 

পরিচালিত হ'ত। দেশের অর্থবান ভূম্বামীগণ একদিকে যেমন আথিক সহায়তা করতেন, 

তেমনই সাধারণ সাহিত্যা্ছরাগী গৃহস্থ পাঠকও প্রায় মুষ্টিভিক্ষার ছারা, এবং অনেকক্ষেত্রে 

নিরলস কর্মপ্রচেষ্টার দ্বারা শুধু বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎকে নয়, বাংল! দেশে নানা স্থানে গ্রন্থাগার 

বা ফীতিশাল! স্থাপিত করে জিইয়ে রেখেছৈলন। 

গত বৎসর বীরভূয় অধিবেশনে আলোচ্য মুল প্রবন্ধ পাঠে দেখতে পাচ্ছি গভর্পমেণ্টের 
উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বহু গ্রন্থাগার ভিন্ন বে-সরকারী গ্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও কম নয়। “জন- 

পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের” সংখ্যাই ৪*** ব'লে নির্দেশ করা হয়েছে। এর দ্বারাই প্রমাণিত 
হচ্ছে যে রাজ্য সরকার অপেক্ষা বাঞ্গলাদেশের জনসাধারণ ততোধিক আগ্রহভরে বহু সংখ্যক 

গ্রন্থাগার স্থাপন! করেছেন । 

পুরাতন রিপোর্টগুলির মধ্যে একটি সতর্কবাণী শুনতে পাচ্ছিঃ বই থাকলেই তাকে 
গ্রন্থাগার বল! চলেনা। কতজন সেই বইয়ের ব্যবহার করছেন, এবং বইগুলি যথাযথভাবে 
ব্যবহৃত হচ্ছে কিনা, এইটাই ভেবে দেখার বিষয়। এই প্রসঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে 

হচ্ছিল যে, গন্র্ণমেন্টের চেষ্ট| অপেক্ষ। জনসাধারণের চেষ্টা এবং আত্মবিচার যে সতেজ ও 

সক্রিয্ন, এই লক্ষণকে সমাজের দৃষ্টিতে বিশেষভাবে শুভ বলে মনে করতে হবে। 

আজ দেশে জমিদারী প্রথার বিলোপসাধনের পর সমাজের শুভ কর্োছ্ছমের একটি সহায়ক 

শ্তি ক্ষীণবল হয়ে গেছে। নূতন শিল্পপতি বা বাণিজ্যপতিগণ এখন প্স্ত সমাজ ও সংস্কৃতির 
উন্নতিকল্পে যথেষ্ট অগ্রদর হ'ন নাই £ হয়ত সেইজন্য নৃতন কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যে কর্মীগণের মনে 
গ্র্পমেন্টের গ্রতি নির্ভরশীলতার মাত্রা কিঞিৎ অধিক পরিমাণে প্রস্ফুটিত হচ্ছে। কিন্তু যে- 

দেশে মান্য কলের অভাবে চরক| দিয়ে বস্ত্র অভাব মেটাবার চেষ্টা করেছে চরকার অভাবে 

প্রয়োজন হ'লে তকলি দিয়েও কাপড়ের জন্ত সুতা কেটেছে, সেখানে আত্মবিশ্বাসের শক্তিকে 

আশ্রগন করলেই অঘটন ঘটানে! যেতে পারে। 

রবীন্দ্রনাথ তীর “ম্বদেী সমাজ', নামক প্রবন্ধে এই কথাই বলবার চেষ্টা করেছিজেন যে 

পশ্চিমে রাষ্টরশক্তি সমাজের কেন্দ্রে যে-স্থান অধিকার করে আছে, ভারতে তৎপরিবর্ঠে স্বেচ্ছায় 
রচিত বিবিধ লাষাজিক প্রতিষ্ঠানকে সেই স্থান দেওয়া হয়েছিল। আঁজ জগতের সকল 

দেশেই সরকারের বা গভ্ণমেণ্টের ক্ষমতা অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। ভারতবর্ষ সমাজতানজিব 
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উৎপানব্যবস্থ! র্টনার চেষ্টায় উত্তররোতর রাষ্ট্রের মধ্যে সমাজের অধিকাংশ শক্তিকে কেন্দ্রীভূত 

করছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বা! মহাত্স। গান্ধীর দেশে হয়ত আমাদের পক্ষে সরকারী সহায়তা 

অপেক্ষ। আত্মশক্তির উপরে নির্ভর করাই শ্রেয়। সেই দিক দিয়ে গ্রন্থাগার পরিচালন! সন্ধে 
আমার মনে যে দু-একটি কথ। এসেছে, আপনাদের কাছে নিবেদন করব। 

গ্রন্থাগার পরিচালনার মধ্যে রাজনৈতিক আদর্শকে বাদ দেওয়! যায় না, একথা আমি 

আংশিকভাভে শ্বীকার করি। কিন্তু একথা বোধ হয় আরও বেশি ক'রে আমাদের 

স্বীকার করতে হবে যে মনের সম্যক প্রসারণে সহায়তা করাই গ্রন্থাগারের প্রধান লক্ষ্য 

হওয়া উচিত। একটি বিশেষ পথে মানুষের মনকে পরিচালিত কর! তার লক্ষা নয়। অন্ততঃ 

লক্ষ্য হওয়া উচিত নয়। 

আমার নিজের ধারণ!, ভারতবর্ষকেই আমর! ভালকরে দেখিনি বা চিনিনা। মারাঠা 

দেশের চাষী কিরকম ঘরবাড়ীতে বাস করে, তাঁদের দেশে সমাঞ্জের নিয়মশৃঙ্খলা বজায় রাখার 
ব্যাপারে প্রাচীন মঠ, মন্দির বা ব্রাক্ষণলভ'র স্থান কোথায়, গ্রাম্যসমাজের বর্তমান গতি কোন্ 
দিকে--এসকল বিষয়ে আমাদের-যে পরিমান জ্ঞান আছে, ইউরোপ -বা আমেরিকার বিষয়ে 
হয়ত তার চেয়ে বেশী আছে। এর কারণ এ নয়যে ইউরোপের প্রতি আমাদের অনুয্সাগ 

দেশের প্রতি অন্রাগের চেয়ে বেশী। আসল কথা হ'ল ইউরোপ বা আমেরিকা এমনকি 
জাপানের সম্পর্কেও তথাবহুল অনেক পুস্তক রচিত হয়েছে, কিন্তু মাদ্রাজ বা কেরল, মারাঠা 

বা অসমীয়! ভাষাভাষী রাজ্যের সম্পর্কে স্বাধীন দৃষ্টি ও চিন্তাপ্রস্থত অনুরূপ তথ্যবহুল পুস্তকাদি 
নাই বললেই চলে। 

হয়ত উৎসাহী কেহ কেহ বলবেন ভারতের ক্ষয়িষু মধ্যযুগীয় সামস্ততান্ত্রিক সমাজের 
সম্বন্ধে আমাদের আবার জানবার মত কি আছে? কিন্তু এর উত্তরে আমার বক্তব্য হ*ল, 
চিকিৎসক যদি রোগীর অবস্থা এবং রোগের প্রকৃতি সমন্ধে সঠিক সংবাদ না রাখেন তাহ'লে 
তিনি কখনও স্থৃচিকিৎসক হ'তে পারেন না। ক্যানসার সমন্ধে আজ অনেক গবেষণা হচ্ছে, 

তাতে দেখাগেছে, ক্যানসার রোগও বহু রকমের হয়। একের ক্ষেত্রে যে চিকিৎসা! অপরের 

পক্ষে সে চিকিৎসা হয়ত চলে ন| | সমাজের দেহে দারিক্া, অসমত। প্রভৃতি. যে-সকল রোগ 

আমাদের দেশে দেখা দিয়েছে, তার প্রকৃতি এবং বিস্তার সম্বদ্ধে যদি আমর! মৃক্ম গবেষণা না 
করি, তাহলে এক দেশের পেটেপ্ট এষধ অন্য দেশে প্রয়োগ করে সফলের চেয়ে হুয়ত আমরা 
কুফলই বেশী উৎপাদন করবো॥ 

বৃতত্ববিদ বা সমাজতত্বের অনুসন্ধিৎস কর্মী হিসাবে আমি এই কথা বল'ব, আমাদের 
দেশের প্রতি অঞ্চলের অবস্থা কি” মান্্ষ কেমনভাবে জীবনযাত্র। নির্বাহ করে, তার সমস্যাই 
বাকি, এসকল বিষয়ে বিস্তারিত জ্ঞান পাঠকগণের নিকট পরিবেশন করতে হবে॥ ইংলগু 

আমেরিকা নরওয়ে? সুইডেন চীন জাপান রুশ ব! পোল্যাণ্ড কিভাবে স্বীঘ সমস্যা সমাধানের 

চেষ্টা করছে সেকথ| নিশ্চয়ই আমরা পড়বো, কিশ নিজের দেশের সম্বদন্ধেও আরও গভীর ভাবে 

নংবাদ সংগ্রহ করতে হবে। 



ঃ ্রস্থাগার [জৈষ্ঠ 
আজ ভারতের ৪৭টি বিশ্ববিষ্তালয়ে অথবা! সরকারী দখরখানায় এই সম্পর্কে যডটুকু 

জান পাওয়া যাবে, তাকে পর্যাপ্ত খলে মনে হয় না। তথ্যেরই যেখানে অভাব, সেখানে 
বিভিন্ন রাজনৈতিক দূল তথ্যের অগ্রাচুধ্য ঢাকবার জন্য অথবা স্বীয় সমাজসংস্কারের 
আগ্রহাতিশয্যের বশে যে-সকল পুস্তক ঝ| প্রবন্ধাদি প্রকাশিত করেন, সে গুলিকে নিথিচারে 

পাঠকসমাঞ্জের নিকট উপস্থাপিত কর! ভাল কাজ নয় বলে আমি ব্যাক্তিগতভাবে মনে করি। 

অথচ এই সক তথ্য বা মতাঁষতকে উপেক্ষা করাও চলে না। উপেক্ষা রকলে দেবার 

মত কিছুই অবশিষ্ট থাকেনা । ব্যাক্তিগতভাবে আমি আপনাদের কাছে জিজ্ঞাসা কর'ব 
ষে গ্রন্থাগারগুলিকে তথ্য সংগ্রহের এবং স্বাধীন চিন্তা ও বিচারের কেন্ত্রপে কি ব্যবহার 

করা যায় না? 
লেখানে পাঠকগণ এক এক বিষয় বা প্রশ্ন নিয়ে যাবতীয় তথ্য এবং মতামত সংগ্রহ ক়বেন, 

সম্ভব হ'লে পার্শ্ববর্তী এলাকায় অন্থদন্ধান করে পুস্তকে ল্ধ তথ্যাদিকে বখাপাধ্য যাচাই করে 
নেবেন। তাহ'লে গ্রস্থাগারগুলি চিন্তারাজ্যে সানান্ত পরিবর্তন মাধন এবং মনকে আরও 

মুক্ত ও হ্স্থ করার ব্যাপারে স্বীয় দায়িত্ব হয়ত মার ভালভাবে পালন করতে পারবে। 
আমার বক্তব্য সামান্ত। কিন্তু আপনারা ধৈর্যের সঙ্গে এতক্ষণ স্তনলেন ব'লে আমি 

আপনাদিগকে কৃতজ্ঞতা এবং নমস্কার নিবেদন করছি। 
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অভ্যর্থনা সামাতিত্র 
সভাপতির অভিভাষণ রতনমণি চট্টোপাধ্যায় 

অনস্তপুর গ্রামে এই শুভ সম্মেলনে আজ আপনাদের সকলকে সৌহার্দপূর্ণ অভ্যর্থনা 
জ্ঞাপন করছি। ম্বাগতম্ সভাপতি মহাশয়, শ্বাগতম গ্রৃতিনিধিবৃন্দ ও জনমগ্ডলী। আপনাদের 
সহযোগিতায় এই সম্মেগন সার্থক হোক্, সফলতাষগ্ডিত হোক্, সম্মেলনে আপনাদের স্থবিবেচিত 
সিদ্ধান্তসমূহ গ্রন্থাগার-আন্দেলন-গ্রচেষ্টাকে আদর্শনি্ ও ত্যাগে প্রতিষ্ঠিত করুক। গান্ধীজীর 
কর্ম-প্রচেষ্ট। সম্বদ্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন “দেশের শ্বকীয় প্রতিভাকে অন্তরে উপলব্ধি করে 
অনামান্ত তপম্যার তেজে গান্ধীজী যুগগঠনের কাজে নামলেন । আমাদের দেশে আত্মপ্রকাশের 
ভয়হীন অভিযান এতদিনে যথোপযুক্তরূপে আর্ত হ'ল।” দেশগঠনের কার্যে ষে কোন ক্ষেত্রেই 

রবীন্দ্রনাথের এই অমূল্য কথাগুলি কর্মিগণের শিরোধার্য করা উচিত। গ্রস্থগারও দেশগঠনের 
অন্ততম ক্ষেত্র । 

জেলার সংক্ষিপ্ত পরিচয়-দান গ্রসঙ্গে প্রথমেই সেই পুণ্য কথা স্মরণ করি। জ্ীশ্রীমহাপ্রতৃ 
চৈতন্যদেব পদতব্রজে নীলাচল গমন কালে আমাদের এই শ্যামপুর অঞ্চলে রূপনারায়ণ তীরবর্তা 

পিছলদহ গ্রামে বিশ্রাম করেছিলেন। আমাদের মাটি তার পদস্পর্শে ধন্য পবিত্র হয়ে আছে। 
পিছলদহের অপর পারে স্থবিখ্যাত তাশ্রলিখ্ি-বর্তমান তমলুক। বোদ্ধধর্কে হদগত 
করবার জন্যে সুবিখ্যাত চীন। পরিব্রাজক হয়েংসাং খৃষ্টান সপ্তম শতাব্দীর প্রথমাধে” ভারত 
ভ্রমণকালে এই তাম্রলিপ্তিতে এসেছিলেন। তাত্রলিপ্তি তখন সমৃদ্র-উপকুলবর্তী ছিল। 
অর্ণবযান সকল সেখান থেকে পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, ব্রদ্মদেশ, শ্টামদেশ প্রভৃতি স্থানে যাতায়াত 
করত। প্রাচীন ভারতের দেই গৌরবময় যুগের কথা আজ আমরা স্বাধীন ভারতে ম্মরণ 
করি। 

জেলার গ্রাচীন ইতিহাস অস্পষ্ট । জেলার পরিচয়ে দুই একটা স্থুল কথা মাত্র বলা সম্ভব 
হতে পারে। পূর্বে হাওড়া জেল| নান। অবস্থায় বর্ণমান, হুগলী, ২৪ পরগণ। ও নদীয়৷ জেলার 
অন্ততূক্ত ছিল। ১৮৪৩ সাল থেকে হ্বত্ন্ত্র ম্যাজিষ্রেটের শাসনাধীনে হাওড়া একটি পৃথক 

জেলায় পরিণত হয়েছে । হাওড়া নাষের উৎপত্তি প্রসঙ্গে অনেকের মত এই যে “হাওড় 

অর্থাৎ কর্দমাক্ত জঙ্গাতূমি থেকেই এই নাম এসেছে। গ্ররুতপক্ষে হাওড়া জেলায় সর্বত্র 

নিয়ভূষি-_খাল, বিল, জল! গ্রভৃতি। হাওড়া সহরের দক্ষিণে বেতৌড় নামে গ্রাম আছে। 

প্রান্ঘ চারিশত বৎসর পূর্বে লিখিত কবি বিগ্রদদামের “মনসামঙ্গল” কাব্যে উল্লেখ আছে যে 
ন্ুবিখ্যাত চাদ সদাগর বেভোড় গ্রামে তার সগ্তডিগ। লাগিয়ে বেভাইচগ্তীর পৃজ। করেন। 

১৫৯৫ খু যুয়োগীয় প্টক সিজর ফ্রেডারিকের বাঙ্গলা-ভ্রমণ বিবরণী থেকে জান! বায় যে 
প্তু্দীঙ্গ বণিকগণ বাণিজ্য করতে এসে প্রতি বৎসর বেতোড় গ্রামে বহুসংখ্যক খড়ের চালা 
বেঁধে বর্ধা যাপন করতো। বর্ধা অস্তে তারা সেই নব চালাখর পুড়িয়ে দিয়ে চলে যেতো] । 



৬ ্ গ্রন্থাগার [জ্যৈষ্ঠ 

ভাগীরখীর উপর এই সময় ইংরেজ, ফরাসী, ওলন্দাজ, দিনেমার ও পতুর্গীজ বণিকগণের বাণিজ্য- 
তরী যাতায়াত করতো । কলকাতা সহরের প্রতিষ্ঠাতা জব চার্ঁকের নাষ হুবিদিত। মোগল 
সম্রাট শরঙ্গজেবের রাজত্বকালে জব চার্ণক রণতরী নিয়ে এসে এই সব অঞ্চল জুড়ে খুব অত্যাচার 
করতো৷। চার্ণককে শাসন করে এক চুক্তি অনুযায়ী তাকে উলুবেড়িয়ার নিকট কুঠি ও 
ডক নির্মাণের অনুমতি দেওয়া হয়। তদমুসারে কব চার্ণক ১৬৮৮ খৃঃ ১৭ই জুন একদল ইংরেজ 
নিয়ে উলুবেড়িয়া যান এবং ঘখটি নির্যাণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু রবের বিধান ছিল 
অন্তরপ। ইংরেজ কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ তাকে উলুবেড়িয়। ছেড়ে এসে স্ুতানটিতে ঘাঁটি 
নির্মাণের আদেশ দেন। তদনুসারে চাণক বাধ্য হয়ে হুতানটিতে চলে এসে তথায় ঘাটি নির্মাণ 

করে কলকাত৷ সহরের পতন করেন। কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ সেদিন স্থতানটির পক্ষে সিদ্ধান্ত 
ন| করলে হয়ত কলকাভার স্থানে উলুবেড়িয়৷ বুটিশ ভারতের রাজধানী হতে৷। এখন একথা 
ভাবলে ভারি অদ্ভূত লাগে। 

কলকাতা-পত্তনের সঙ্গে সঙ্গে হা গড়ার উন্নতি হতে থাকে । হাওড়ার অন্যতম 'সহর বালির 

দক্ষিণে ঘুহ্থড়িতে ভোটবাগানে তিব্বতীদের একটি মন্দির আছে। ১৭৭২ খৃঃ ভূটান যুদ্ধের 

পর সন্ধি স্থাপিত হলে তাশী লামার অন্থরোধে ওখানে ওয়ারেন হেষ্টিংসদ বৌদ্ধদের জগ্ত ভাগীরথী 

ভীরে এই ঘন্দির নির্মাণ করান। হাওড়া জেলার রামরাজ। ঠাকুর, রামরাজাতলার শঙ্কর মঠ, 

মৌরী গ্রামে শ্মশানেশ্বর শিব মন্দির, সিদ্ধেশ্বরী মন্দির, সাকরাইলের বিশালাক্ষী মন্দির, আমতার 
মেলাইচণ্ী, খালোরে কালী, মাকড়দহে মাকড়চণ্তী, বেতো'ড়ে বেতাইচত্তী, বালিতে কল্যাণেশ্বর 
ও বেলুড়মঠে স্থবৃহৎ রামকৃষ্ণ মন্দিরে নানা তিথি ও পুজ! উপলক্ষে বহু যাত্রী সমাগম 

হয়। জেলার বিভিন্ন স্থানে মসজিদ্ ও কয়টা গির্জাও আছে। 
ভাগীরথীতীরে অবস্থিত বেলুড়মঠ হাওড়া জেলার অপূর্ব গৌরব । রামক্ঝ মিশন ভারতে 

ও ভিন্ন দেশে আমাদের ধর্ম-সাধনা, সেবা-প্রচেষ্টা, শিক্ষা-গ্রচেষ্টা, সংস্কৃতি ও তপন্তার বাণী 

বহন করে। সর্বধর্ম-সমন্থয়ের মহাসাধক শ্রীশ্রীরামকষ্খ পরমহংন দেবের মানসপুত্র বীর্ সন্ন্যাসী 

বিবেকানন্দ.ও তার গুরুভাইগণ কতৃক ১৮৯৭ সালে বেলুড়মঠ স্থাপিত হয়। ভারতের বহু 
স্থানে এবং ভারতের বাহিরেও রামকষ্ণ মিশনের শাখা আছে। ভগিনী নিবেদিতা অনেক 
সময়েই এই মঠে আসতেন । 

হাওড়া জেলায় ভাগীরথী নদীর উপর হাওড়! পুল--বর্তমান রবীন্দ্র সেতু এবং বালি পুল-_- 
বর্তমানে বিবেকানন্দ সেতু, জেলার শোভাবর্ধন ক'রে জীবনচাঞ্চল্য ও কর্মব্যস্ততার পরিচয় 

দেয়। 

এইবার সুবিখ্যাত শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনের কথ! উল্লেখ করি। ভারতীয় উত্ভিদ্বিস্ভা 
আলোচনার পত্তন এই উদ্ভান-রচনার সঙ্গে সঙ্গে আরস্ভ হয়। ভাগীরথী তীরে এই স্থরিস্তার্ণ 
উদ্ভানে নানারকম ফুল ফল ও অন্যান্য গাছপালার অপূর্ব সুন্দর লমারোহ ৷ এই উদ্ধানের 
পশ্চিম দিকে রয়েছে সেই পুরাতন বিখ্যাত বট বৃক্ষ । উদ্ভানের শ্রেঠ শোভা ও গৌরব এই 
বট-বিশাল জাপন মহিমা অণ্ডিত হয়ে আছে । এই ন্ুগ্রাচীন গাছ ১৭৮৬ খৃষ্টাকে ছিল। কথিত 
আছে এক সন্ন্যাসী তখন এই গাছের তলদেশে প্রতিদিন ভিক্ষায় ববতো। ১৭৮৬ লালে ইট 



১৩৭২] অভ্যর্থন। সমিতির সভাপতির অভিভাষণ ণ 

ইঞ্ডিযা কোম্পানীর ইঞ্জিনিয়ারগণ ভারত গভর্ণমেন্টের নিকট এই ছদ্ভান স্থাপনের প্রস্তাব করেন। 

তনন্ছলারে ১৭৮৭ সালে এই উদ্ভান স্থাপিত হয়। উদ্যানের প্রথম স্থপারিনটেনছেন্ট নিযুক্ত ছন 
কর্ণেল কিড্। তব মৃত্যুর পর স্বিখ্যাত ডক্টর রকস্বোরো উক্ত কর্মের ভার প্রাপ্ত হন। 

ঘোগ্য পাত্রে যোগ্য ভার অপিত হয়। ভক্টর রকস্বোরে। ভারতীয় নানাগ্রকার উদ্ভিদের 

পর্যবেক্ষণ, সংগ্রহ ও রক্ষণভার নিপুণভাবে গ্রহণ করে এইখানে ভারতীয় উত্ভিদ্বিভ্ভার পতন 
করেন। ভায়তীয় উদ্ভিদ বিস্তার তিনি জনক ও প্রবর্তক। 

বিখাত কবি রায় গুণাকর ভারতচন্তরের নিবাস ছিল এই জেলার পেড়ো হরিশপুর 
গ্রামে । বালিতে গঞঙ্জাতীরে বাঙলা গঙ্যের অন্ঠতম অষ্ট। অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের বাঁগান বাড়ী 

ছিল। ্থবিখ্যাত কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় শিবপুরে বহুকাল বাস করেন। 

এইখানেই তার 'পথের দাবী” উপন্তাস রচিত হয়। রূপনারায়ণ তীরে পাণিত্রাস গ্রামে তিনি 

বাড়ী করেছিলেন। পিল্পাচাধ্য প্রীনন্দলাল বস্থ মহাশয়ের আদি নিবাস ভাগীরথী তীয়ে 
রাজগঞ্জে। হাওড়ার সুবৃহৎ রেল ষ্টেশন ভারতের অন্যতম প্রাণকেন্ত। আপনারা জানেন 

এখান থেকে রেলযোগে ভারতের সর্বত্র যাওয়া যাঁয়। শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ পুরাতন ও 
বিখ্যাত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান। 

স্বাধীনত। আন্দৌলনে হাওড়ার প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য । গান্ধীজীর ১৯৩, সালের লবণ- 

সত্যাগ্রহে ও ১৯৩২-এর “ভারতছাড়” আন্দোলনে হাওড়ার এই শ্যামপুর থান! কৃতিত্ব জেলার 

অপর সকলকে অতিক্রম করে গিয়েছিল। এই সময় পল্লীতে পল্লীতে নব জাগরণ হয়। গ্রাষে 
গ্রামে নতুন রাজনৈতিক ও সমাজচেতনা পরিস্ফুট হ'তে থাকে। গান্ধীপূর্ব বিপ্লবযুগে শিবপুর, 
শালকিয়া ও বালি বিপ্লবচেষ্টার সহিত যুক্ত ছিল। গণ-আন্দোলন শ্ঠামপুরে সবচেয়ে গ্রবল 

হ'লেও হাওড়া ও বালি সহরে এবং অন্য বহু গ্রামে ছড়িয়ে গড়েছিল। 

মানচিত্রে হাওড়া জেলা ভারতের দাক্ষিণাত্যের মত ত্রিভূজাকার-_পূর্ব সীষায় ভাগীরথী 

ও পশ্চিম সীমায় রূপনারায়ণ। আর জেলার ষধ্যস্থলে মেরুদণ্ডের মত দামোদর নদ । ডি.ভি.সি. 

পরিকল্পনা জেলার এই মেরুদণ্ডের উপর সাংঘাতিক আঘাত হেনেছে । এই পরিকল্পন! সম্বন্ধে 

আজ লোকের মন সংশয়ে পুর্ণ । পরিকল্পনার ফলে দক্ষিণ দামোদর অঞ্চলে আজ দুর্দশার 

সীম! নেই । জেলায় নদী নাল! খল বিলের চারিদিকে সহ সহজ জেলেদের বাস। ম্মরণাতীত 

কাল থেকে মাছ ধর! ছিল তাদের একমাত্র জীবিকা । জেলের] বলে 'পরিকল্পনা হ'য়ে তাদের 

সর্বনাশ হয়েছে। উন্মাদ দামোদরের জলের সে দুর্দাম চাপ আর নেই, সে লাল জলের সোনার 

পলির প্লাবন নেই--যেন মেরুদণ্ডে রক্ত সফ্কালনের অভাবে দেহ দিন দিন শুকিয়ে উঠছে। 
দাযোদর প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। দামোদরের জল ন। পেয়ে গঙ্জ। ও রূপনারায়ণ লবণাক্ত হয়ে 
উঠেছে । অজন্র ইলিস মাছের সম্ভার চক্ষের নিমেষে লুপ্ত হয়ে গেছে। জেলেযা আর নৌকা গঠন 

করে না, জান বোনে না, নৌকায় বলে মাছ ধরতে ধরতে আনন্দে বাউল, ভাটিগ়ালী গান গায় না। 
তাদের মধ্যে হাহাকার | গঙ্গ। ও রূপনারায়ণ নদীতে দামোদরের গ্রবলতার স্পর্শের অভাবে ক্রু 

চয় গড়ে যাচ্ছে। দক্ষিণ দামোদর অঞ্চলে ভূমির সে উর্বরতা ও ফলন নেই। শ্থামপুরে হাওড়ার 

কৃষিলন্দীর আপন বিছানো ছিল। আজ সে আসন যেন টরোছে। বিখ্যান সীতাশাল ধান আ' 
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তেমন ফলে না। ভি, সিকি, কি বাঞ্ছিত ফল দিয়েছে? ডি. ভি. সি. জলবিছাৎ স্বল্প পরিমাণ 
দিচ্ছে__প্রধান নির্ভর ত তাপবিহ্যাতের উপর। ডি ভি. সি.য় দুর্গাপুর থেকে ত্রিবেণী পর্যাস্ত 

দীর্ঘ ৮৪ মাইল ব্যাপী খাল বিশীর্ণ, বিশুষ্ক, কুৎসিৎ ও অলস হয়ে পড়ে থেকে পরিকল্পনার বার্থতা 

ঘোষণা! করেছে। পরিকল্পনার অন্যতম কথা ছিল দামোদর নাব্য হযে উঠবে । নদী ত মরেই গেল 

-্নাব্য হওয়। ত স্বপ্লাতীত। আর সেচের ব্যবস্থা হয়েছে সে সম্বদ্ধেও নানা সন্দেহ জেগেছে। 

এই ব্যবস্থায় এক অঞ্চলকে দাষোদরের স্বাভাবিক দান থেকে বঞ্চিত করে, বীধ বেধে খাল কেটে 
অপর অঞ্চলে জল দেওয় হচ্ছে নাত? মোটের উপর ফসল উৎপাদন বুদ্ধি যদি পেয়ে থাকে, 

খ্যাতথ্য দিয়ে নিঃলন্দেহে ত| দেখান হয়েছে কি? ডি. ভি, লি. হওয়া সত্তেও কয় বৎসর পূর্বে 
আমাদের এই অঞ্চল বর্ষায় অনেকদিন ধরে জলে জলমগ্ন হয়েছিল। সে ভয় এখনও রয়েছে। জ্বয়ং 

জওহরলাল তখন প্লাবিত অঞ্চল পরিদর্শন করে বলেছিলেন জলনিকাঁশই এই অঞ্চলের আসল 

সমস্যা | মনে হয় ভি, ভি, সি সম্বন্ধে স্বকঠোর চিন্তা ও পুনধিবেচনা করে বিদ্বাস্ত গ্রহণ করবার 

সময় এসেছে । দক্ষিণ দামোদর অঞ্চলকে বাচাতে হবে ও বাচতে হবে। আমরা যে দক্ষিণ 

দামোদরবাসী। 

জেলায় মজা সরম্বতী নদী আছে, আর কাণ! দামোদর । তা ছাড়া খাল ও খাঁড়ি আছে 

অনেক--যেমন বালি খাল, রা্গ্ড খাল, শশাকরাইল খাল, সিজবেড়িয়৷ থাল, চম্পা খাল, 
মাদারিয়া খাল, বাঁশবেড়িয়। খালঃ বাকসী খাল, গাইঘাট। খাল প্রভৃতি । হাওড়া জেলায় 

সাধারণতঃ পলিমাটি, নদীতীরে বেলে মাটি আছে, আর জলাভূমিতে কাদ1। বাঙলার আম, 
কাঠাল, নারিকেল, আনারস, জাম, জামরুল প্রভৃতি সকল ফলের গাছ হাওড়ায় যথেষ্ট 

আছে। ধান, পাট, আলু, রবি ফসল, শাকদজী ভালই ফলে। আমতা, বাগনান, 
উলুবেড়িয়া ও স্ব! মপুর অঞ্চলে ধান ভাল হয়। কিন্তু জনবল হাওড়া ঘাটতি জেলা-__হাওড়ায় 
বর্গমাইল পিছু লোক বসতি ভারতে তথ] পৃথিবীতে সব চেয়ে ঘন। জেলায় ভাত, মাছুর, 
তাল গুড়, শঙ্খশিল্প, মৃৎশিল্প, ইট খোলা প্রভৃতি আছে। কিন্তু যন্ত্র যুগে পল্পীশিল্প ক্রমশঃ 
ক্ষীণ ও অবনত অবস্থাম এসে পড়েছে । গ্রামে কামার এখনও আছে। টেঁকি উঠে গেছে। 

হাওড়া সহরে বেলিলিয়স্ রোড শিল্পগ্রতিষ্ঠার কারণে পশ্চিম বাঙলার শেফিল্ড হয়ে 

ধ্াড়িয়েছে। এখানে ছোট ছোট লোহার কারখান! বনুসংখ্যক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাছাড়া 

কল কারখান। দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে এই জেল! শিল্পাঞ্চলে পরিণত হয়েছে । গঙ্জাতীরে বহু চটুকল, 

এবং বহু স্থানে লোহারখানা ও অন্ত কারখান। সকল স্থাপিত হওয়ায় জেলায় মজুর সংখ্যা খুব 

বৃদ্ধি পেয়েছে । স্কুল কলেজ জেলায় অনেকগুলি আছে। খেলাধূলার জন্য ফুটবল ক্রিকেট তব 
আছেই। তাছাড়া! বালি অঞ্চলে দেশীয় ক্রীড়া! কপাটা নৌবাহন উল্লেখযোগ্য । হাওড়ায় দুইটি 
সনিসিপালিটি আছে-_হাওড়া ও বালি। 

হাওড়া পাঠাগার সংঘের সহিত সহর ও গ্রামের প্রীয় ২৫*টি গ্রন্থাগার যুক্ত আছে। 

তস্ভি্ সহরে ও গ্রামে আরও শতাধিক ক্ষুদ্র গ্রন্থাগার আছে রলে আমাদের ধারপা। হাওড়ায় 

কেন্্য় গ্রন্থাগার একটি। সরকার-প্রচারিত তথ্য অন্ুষায়ী এই গ্রস্থগারে ১৯৭৮৩ খাঁনি পুস্তক 
আছে এবং ৩৬টি গ্রাম্য গ্রন্থাগারে (8:81 18১:215 ) যোট পুস্তক সংখা ১৩৪৬+৬। 



১৩৭২ ] অভ্যর্থন। সমিতির সভাপতির অভিভাষণ ৫১ 

শেষোক্ত সংখ্য। অন্য জেলার অন্গরূপ পুস্তক সংখ্যা অপেক্ষা! ধিক । গত বারো বৎসরে 

হাওড়া জেলা পাঠ!গার সংঘ কর্তৃক প্রতি বর্ষে অনুঠিত শিক্ষণ-াঁধস্থায় প্রায় ৩৫* জন শিক্ষার্থী 
গ্রন্থাগার পরিচালনা সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করেছেন। হাওড়া পাঠাগার সংঘের উদ্চোগে প্রতি 

বৎসর একটি বড় বই-এর প্রদর্শনী ও বাঙ্জার বসতো1। ক্রেতারা কয়দিন ধরে প্রায় ৪* হাজার 

টাকার বই সর্বোচ্চ হারে কমিশনে ক্রয় করতেন। সরকারের সহযোগিতায় এই প্রদর্শনী 
পুনরায় খোলার ব্যবস্থা করা উচিত। 

পশ্চিম বাঙ্লার জেলা গ্রস্থাগারসমূহে কর্মচারীদের বেতন অতিশয় কম। এই অভিযোগের 
কথা অনেকবার সরকারের গোচরে আনা হয়েছে। একাস্ত পরিতাপের কথা শ্লথগতি সরকার 
গরীব কর্মচারীদের এই ঘোর অন্ভাব ও দুঃখের কথা গত ১০1১২ বৎসরেও কানে তোলেন নি। 

আশ! করি তারা এইবার এই বিষয়ে অবহিত হবেন। 

্রন্থাগার-আন্দোলনে হাঁওড়। জেল] বিগত কয় বৎসরে অগ্রসর হয়ে চলেছে। এই 

আন্দোলন সম্থদ্ধে কমট। কথা বলে ভাষণ শেষ করবো । একথ| আমি অন্ত্রও বলেছি। গ্রন্থাগার 

পরিচালনায় গ্রন্থাগারিকের স্থান ও কর্তব্য নির্দেশ করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন_-“লাই- 

ব্রেরিয়ানের গ্রস্থবোঁধ থাকা চাই, কেবল গ্রন্থের ভাগ্ডারী হলে চঙ্গবে ন11” গ্রস্থাগারিক 

অতিথিপরায়ণ হবেন--পাঠক তাঁর বিনয় ও সৌজন্তে মৃগ্ধ হয়ে গ্রন্থাগারকে যেন আনন্দধাম 
বলে গ্রহণ করতে পারে । আমাদের গ্র।মপ্রধান দেশে বড়র চেয়ে ছোট গ্রস্থাগায়ের উপযোগিতা 

ও কার্ধ্যকারিতা অধিকতর বলেই অনুভূত হয়। সর্বসাধারণের জন্য গ্রয়োজন এই ছোট ছোট 
গ্রন্থাগারের । সেই সমস্ত গ্রস্থাগারে প্রত্যেক বিষয়ের বাছ? বাছ! বই থাকবে, প্রত্যেক 
বই-এর নিজ বৈশিষ্ট্য, বইগুলি গ্রস্থাগারিকের আয়ত্তের মধ্যে থেকে পাঠৰকগণের কাছে নিত 
স্থকৌশলে পরিবেশিত হবে। ছোট ছোট লাইব্রেরীকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন “ভোজনশালা, 
ত প্রত্যহ প্রাণের ব্যবহারে, ভোগের ব্যবহারে লাঁগবে। প্রত্যেক লাইব্রেরীর অন্তরঙ্গ সভ্যরূপে 

একটি বিশেষ পাঠক মণ্ডলী থাক! চাই। সেই মণ্ডলীই লাইব্রেরীকে প্রাণ দেয়। লাইত্রেরিয়ান 
যদি এই মণ্ডলীকে তৈরী করে তুলে আকৃষ্ট করে রাখতে পারেন তবেই বুঝব তীর কৃতিত্ব। 
এই মণ্ডলীর সঙ্গে তাঁর লাইব্রেরীর মর্মগত সন্বন্ধ স্থাপনের তিনি মধ্যস্থ। অর্থাৎ তার উপর 
ভার কেষল গ্রস্থগুলির নয়-_গ্রস্থ-পাঠকেরও ।”, 

বাংলাদেশে বিপ্লব প্রচেষ্টায় ছোট ছোট গ্রন্থাগার একটি বিশেষ স্থান অধিকার করেছিল। 
বিংশ শতাবীর গ্রথম দশকে বিপ্নবের কর্মকেন্দ্ররূপে নানা স্থানে সমিতি স্থাপিত হয়েছিল । 

প্রত্যেক সমিতির সহিত একটি ভাব ও চিস্তাকেন্ত্ স্যর জন্য এক একটি ছোট লাইব্রেরী যুক্ত 
থাকতে! লাইব্রেরীতে বিভিন্ন বিষয়ের স্থনির্বাচিত বই থাকতে] | প্রচণ্ড শক্তি ছিল এই 
ছোট ছোট গ্রশ্থাগারগুলির। বইগুলি শ্রন্ধ! ও বিশ্বাস ও যাত্বের সহিত অধীত হয়ে পাঠককে 

যুগোপযোগী নতুন মানুষ করে গড়ে তুলতে সহায়ত করতো। গান্ধী আন্দোলনের সময়ও 
এই সব ছোট ছোট লাইব্রেরীর প্রভাব ও গ্রসার অব্যাহত ছিল। আজ স্বাধীন ভারতে নতুন 
যুগের কমিগণকে এইজাতীয় গ্রস্থাগাঁরসমূহ গড়ে তুলতে আহ্বান জানাই । 



৫২ স্থাগার [জ্যৈষ্ঠ 

গ্রন্থাগারের মধ্য দিয়ে বিশ্বের নান! দেশের দর্শন-সাহিত্য-বিজ্ঞানের নানা জান আহরণ 

কর! চাই। গান্ধীজী বলেছেন “বিশ্বের হাওয়া যাতে প্রতিনিয়ত আমার ঘরে অবাধ 
গ্রবেশ করে তার জন্য আমি ঘরের সকল দোর-জানালা আগাগোড়া খুলে রেখে দেঝো 

-+কেবল একটি বিষগ্নে সাবধান থাকবো-বাইরের ঝড়ের বেগে স্বতূমি থেকে আমি 
যেন বিচ্যুত ন| হই।” তাই লাইব্রেরীর মধ্য দিয়ে আমরা যেন সর্ধাগ্রে আপন দেশকে-. 
এই ভারতবর্ধকে ভাল করে জেনে বুঝে চিনে নিয়ে ভালবাসতে শিখি, দেশের কল্যাণসাধমের 

জন্ত যেন ত্যাগ স্বীকারের প্রেরণ] পাই । গ্রস্থাগারগুলিকে অগ্রণী হয়ে এসে দেশের জাতীয়তা, 

স্বাদেশিকতা, স্বাধীনতার বিচিত্র ইতিহাঁসঃ দেশের সাধন! ও সংস্কৃতি বিষয়ে শিক্ষাদীনের দায়িত্ব 
নিজের ভেবে গ্রহণ করতে হবে। এই বিষয়ে আর. বিস্তার কর! উপস্থিত আমার কাজ নয়। 
তাই নিরন্ত হচ্ছি। 

ছোট গ্রাম এই অনস্তপুরে আমি পুনরায় আপনাদের সকলকে স্বাগতম জানাচ্ছি। এই 
সবল্লামতন অঞ্চলে ছেলেমেয়েদের উচ্চতর বিদ্যালয়, কলেজ, লাইব্রেরী ও হাসপাতাল আছে। 

শিল্পগঠন হিসাবে একটি হুতার কলও স্থাপিত হয়েছে। কারখানার শ্রমিক সকলেই বাঙালী-_ 
তার! এখানে সহরের মিল্-বস্তীর ছুষ্ট বিকৃত হাওয়ায় থাকে না- হুস্থভাবে আপন আপন ঘর 
বাড়ী থেকে কারখানায় যাতায়াত করে। এখানে অবাব খোলা মাঠ, ধানের ক্ষেত, গাছপালা, 
নদীর-ধার, বটের ছায়া, গর বাছুর, ক্ষেত খামার_এই নিয়ে গ্রামের লোক যেন ভাল থাকতে 

পারে। গান্ধীজী গ্রাম ভালবাসতেন, সার! ভারত জুড়ে গ্রাম-গঠন চেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ 

বলতেন, গ্রামে-গীথা আমাদের এই বিশাল দেশ। এই বিশাল দেশের কল্যাণকল্পে গ্রামের 
যতটুকু সাধ্য তা যেন এখানে গ্রামে থেকে সাধতে পারা যায় এই প্রার্থনা । 

আপনারা অনেক গুণী লজ্জন এই ক্ষুদ্র গ্রামে পদ।পণ করেছেন। আদর-আপ্যায়নের সকল 

ক্রুটি আপনার! অনুগ্রহ করে মাঞ্জন! করবেন। আপনাদের উদ্ারতাই আমাদের আশ্রয়। 

বন্দে মাতম 
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প্রদর্শনীর উদ্বোপ্তক অর্থমন্ত্রী অভিভাষণ 

শৈলকুমার মুখোপাধ্যায় 

বনধুগণ, 
আমাদের জীবনযাত্র! আজ এত জটিল হয়ে উঠেছে যে পূর্বেকার গতামগত্তিক পদ্ধতিতে 

আঞ্জকের দিনের জীবন সংগ্রামের সম্মুখীন হওয়া অসম্ভব । সুতরাং আজ বেঁচে থাকার জন্যই 
আ'মাদের প্রয়োজন জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিচয়। সর্বসাধারণের কাছে এই পরিচয় সহজলভ্য 
করাই গ্রন্থাগারের কাজ। 

আজকের সমাঙ্দে একক চেষ্টায় মানুষের বেঁচে থাক! কঠিন। তাঁই মঙ্গেষের অন্থবিধা 
দুর করার জন্য রাষ্্ট আজ নানারূপ দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নিচ্ছে। আমাদের রাষ্ট্র 
১৯৪৭ সালের আগে কখনও সাধারণ মান্ষের কল্যাণের কথ! ভাবেনি-নিজের থেকে মান্ছষের 

কল্যাণের দায়িত্ব নেয়নি তাই আমাদের দেশের এত ছুর্দশা-_-এই অনগ্রসরতা । পরাধীনতার 

যুগে ছিল আইন ও শৃঙ্খল! রাখার রাষ্ট্র। স্বাধীন দেশে রাষ্ট্র কল্যাণবত্তী রাষ্ট্র। জনসাধারণের 
সমগ্র কল্যাণের দায়িত্ব তাকে বহন করতে হয়েছে । 

এই অনগ্রলরতা দূর করে আমাদের দেশের সাধারণ মানুষকে জীবনের সখ, সমৃদ্ধি ভোগ 
করবার সুযোগ দেবার উদ্দেশ্তে আমাদের কল্যাণরাষ্ট্র কতকগুলি পন্থা গ্রহণ করেছে। সেই 
সমস্ত পরিকল্পনার সাফল্যের উপরই নির্ভর করছে আমাদের অনাগতদিনের সখ সমৃদ্ধি । 

কিন্ত এ সাফল্য কখনই দেশের মানুষের আস্তরিক সহযোগিতা, প্রাণপণ প্রচেষ্টা ছাড়া আসবে 
না। তাই দেশের লোককে আজ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হতে হবে ভবিষ্যতের সুখ সমৃদ্ধি আনায়_- 

বুঝতে হবে তার! কী ভাবে সরকারের সংগে সহযোগিতা করতে পারে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রতে 
বিয়োধিতার সংস্থান আছে, রা সমালোচনার সংস্থান আছে । কিন্তু বাঁধা স্ষ্টি করা, বিশৃঙ্খল! 

ডেকে আনার সংস্থান নেই ! 
সুদূর ভধিষ্যাতের সুখ সমৃদ্ধিই আমাদের পরিকল্পনাগুলির একমাত্র উদ্দেস্টয নয়, জনসাধারণের 

আস্ত কল্যাণও আযাদের লক্ষ্য। আমরা প্রতিবারই জাতীয় আয় ও সম্পদ্দ বাড়াতে চাই। 
ব্যক্তির সম্পদের মধ্য দিমেই জাতির সম্পদ গড়ে উঠে; তাই পরিকল্পনার দূর লক্ষ্যের সঙ্গ 
সঙ্গে আশ কল্যাণও উপেক্ষণীয় নয়। 

কিন্তু আমাদের অক্ষরজ্ঞানবঙ্গিত, জীবন সংগ্রামে বিব্রত, চিন্তার সময় না পাওয়া কোটি 

কোটি মাছকে নতুন অন্থপ্রেরণা দিয়ে নতুন ভারত গ'ড়ে তোলার কাজে উন্মুখ করে তোলার 
কঠিন ব্রত নেবে কে? দেশের মাহ্ষ যতক্ষণ পর্ধস্ত সচেতন না হবে, টাকা দিয়ে ততক্ষণ 
পর্যন্ত সম্পদ হুষ্ির চেষ্টা বাতুলতা। দেশের মান্য সংকল্পবন্ধ হলে দেশপ্রেমে উদ্বদ্ধ হলে কি 
করতে পারে নতুন জার্যানী, নতুন জাপান তার প্রমাণ। তাই দেশের মানুষকে দেশ গড়ার 
উন্মাদনায় দীক্ষিত করার গুরুতর দায়িত্বের কথাই আজ আমাদের সবচেয়ে বেশী ভাববার । 



৫8 গ্রন্থাগার [ জ্যৈষ্ঠ 

এই দায়িত্ব আজ আমাদের গ্রন্থাগারগুলির উপর এসে গড়েছে । একদিকে সব রকম 
জ্ঞান এবং সংবাদের ভাগ্ার এর হাতে অন্যদিকে গল্পীর সাধারণ লোকের সংগে সহজ মেলাষেশার 

সুযোগ । এই ছুই জিনিষের সমন্বয় আর কোন প্রতিষ্ঠানের নেই। তাই জাতীয় উন্নতিকে 

ত্বরাঘিত করার দায়িত্ব গ্রস্থাগাঁরের মত আর কারও এত বেশী নয়। 

কিন্তু আমাদের দেশের অক্ষরজ্ঞানবঙ্জিত মান্ষের কাছে গ্রন্থাগারের আবেদন সাধারণ 
গ্রন্থের মাধ্যমে হ'তে পারে না। তাই আমাদের সাহায্য নিতে হবে বক্তৃতা, কথকতা, গান, 
অভিনয়, তথ্যপরিবেশন প্রভৃতির এবং সবচেয়ে বেশী প্রদর্শনীর । বনীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের অঙ্গ 
হিসবে তাই গ্রতি বছরই প্রদর্শনীর আয়োজন করা হ'য়ে থাকে । এখানে যে সব গ্রস্থাগারিক 

ও সমাজ কর্মীরা সমব্তে হয়েছেন তারা প্রদর্শনীর গ্রয়োজনীয়তা ও কার্ধকারিত। সম্যক, অনুধাবন 

করে নিজ নিজ কর্মকেন্্ে প্রদর্শনীর আয়োজন করতে যদি উৎসাহী হন তবেই আমাদের এই 
গ্রচেষ্টা সফল হবে। 

পরিশেষে আমি হাওড়ার গ্রাধাঞ্চলে এই বাধিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার ব্যবস্থায় ধারা 

অগ্রণী তাদের সকলকে আমার অভিনন্দন জানাই । উপেক্ষিত অবহেলিত গ্রীম্যজীবন আজ 
বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সম্মুখীন । গ্রামে গ্রামে পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠায় আজ গ্রাপ্তবয়ন্ক 

ভোটাধিকারে জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধির হাতে গ্রামের সমণ্ত কল্যাণ রচনার ভার 
অপ্পিত। গ্রাম্য গ্রস্থাগারগুলি যে বিরাট দেশগঠন যজ্ধে তাদের কমাঁদের নিংস্বার্থ দেশায্মবোধে 

দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণের দামিত্ব নেবেন সে আশ! পোষণ করা স্বাভাবিক। আশ! 
করি আমাদের মে আশ! পশ্চিমবাংলার গ্রামের গুরুণগণ বিশেষতঃ গ্রস্থাগারকর্মীরা অচিরেই 

ফলবতী করবেন। 

£১001655 ৮ 91011 98119 17010081 7/001500019801)585 

[71651061717 

32178] 1101815 28500180101 



শিশুগ্রন্থাগাল্প £ একটি সামাজিক দাবী 
গীতা মিত্র 

সমাজের সন্ট ও গ্রন্ছাগারের ভূমিক। 
বর্তমানে আমাদের সমাজ জীবন এক সম্কটময় অবস্থার মধ্যে চলেছে। এই সন্কটের 

রূপ অতি ভয়াবহ । আমাদের সমাজ ও সংস্কৃতি যেভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সেখানে ভাঙন 

দেখা দিয়েছে । আমাদের যুবসমাজ, যারা আমাদের সমাজের শিক্ষা ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক, 
তাদের অনেকের মধ্যে রুচিহীনতা, দেখ! দিচ্ছে বিকৃত সংস্কৃতির প্রবাহে তারা আজ আদর্শ ভষ্ট। 

তাদের অপরাধ প্রবণতা, উচ্ছৃঙ্খলতা আমাদের সকলকেই চিস্কিত করে তৃলেছে। অথনৈতিক 
ও সামাজিক নিরাপত্তাবোধের অভাব ও সুস্থপথে অবসর বিনোদনের নানারপ আকর্ষণীয় 

বিষয়বস্তর অভাব আমাদের সমাজ জীবনকে এইভাবে দুষিত করছে সমাজ ও সাংস্কৃতিক 
জীবনের এই সঙ্কটের সম্মুখীন হতে হলে সুচিন্তিত বহুমুখী পরিকল্পনার প্রয়োজন । 
স্থপরিকল্পত শিক্ষা ব্যবস্থা এই সমন্তা সমাধানের অন্ততমষ পথ। আর এই শিক্ষাব্যবস্থার 

পরিপূরক হিলাবে প্রয়োজন স্থসংগঠিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা! | 

সামগ্রিক গ্রন্থ গার ব্যবস্থায় শিশুগ্রন্থাগারের স্থান 
সু গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রাচূর্ধ যদি এই সমস্যা সমাধানের অন্যতম উপায় বলে মনে করি 

তবে শিশু গ্রন্থাগারের মধ্যে তার গোড়া পত্তন করতে হবে। কারণ সমস্তাটির মূল ধরেই 
আমাদের সমাধানের চেষ্টা কর! দরকার | আগামী দিনের সুশিক্ষিত ও রুচিবান নাগরিককে 

ট&শশবকাল থেকেই গড়ে তুলতে হবে । ছেলেবেলা থেকেই জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির 
আধার গ্রস্থ(গারের প্রতি শিশু ও কিশোরমনকে আকৃষ্ট করতে হুবে। মানবজীবনের প্রথম 

হ্রেই এই কাঙ্জ করা সহজসাধ্য । কেননা শিশুষন কর্পনাপ্রবণ অনুসন্ধিৎস্থ ও কৌতুহলী । 
শিশ্তগ্রন্থাগার গড়ে তোলার সামাজিক প্রয়োজনটি আমাদের সর্বাগ্রে পর্যালোচনা করতে 

হবে। 

শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশে গ্রন্থাগারের ভূমিকা 
সমাজকে যর্দি আমর! উচ্ছংজ্খলতার ও রুচিহীনতার হাত থেকে বাঁচাতে চাই, তাকে 

শিক্ষায় এবং সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ করতে চাই তবে সামাজিক জীব মানুষের শৈশবকে স্থপরিকল্পিত 

« স্থদৃঢ়ভাবে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হতে হবে। থাঙ্ের সাহায্যে শিশুদেহকে যেমন হুম্থ 

সবল ও কর্মক্ষম করে তুলতে হয় তেমনি তার মানসিক প্রমারতা, ব্যক্তিত্বের বিকাশের 
জন্য তাকে স্ুশিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলাটাও একাস্ত গ্রয়োজন। যে সমাজ বা রাষ্ট্র তার 
নাগরিকের শৈশবকালকে উপেক্ষা করল” তাকে সযত্ব প্রচেষ্টায় শিক্ষিত করে আগামী যুগের 
উপযুক্ত নাগরিক করে গড়ে তুলল না সে সমাজ বা! রাষ্ট্রের মান দায়িতবমীল, কর্মক্ষম, বিচক্ষণ, 
্স্থাগারিকের অভাবে অবনত হয়ে পড়তে বাধ্য । শিশুর পূর্ণ ব্যক্তিত্বকে ফুটিয়ে তোল। সমাজের 
আত্মরক্ষা! এবং আত্মবিকাশের জগ্ড প্রয়োজন। 
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বিকাশোন্থুখ শিশুমনের চাহি 
স্বাভাবিক শিশুমাত্রেই একটি সজীব গ্রশ্নচিহু। বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার জৈবিক চাহিদা 

ছাড়াও মানসিক চাহিদ| দেখা দেয়। পূর্বে শিশুর মানসিক চাহিদা, তার শ্বকীয়তাকে 
কোন মূল্য দেওয়া হত না--তাঁর মানসিক গঠন অঙ্ুযাযী তাঁকে গড়ে তোলা হত না। বিংশ 

শতাব্ধীর মনত্তত্ববিদর! মনে করেন শিশুর এই অতৃপ্ত মানসিক চাহিদ| তার মনে এক অন্বস্তিকর 
উত্তেজনার স্থষ্টি করে--এর ফলে শিশু কতকগুলি অদ্ভূত আচরণে অন্যন্ত হয়। শিশুর এই 
অস্বাভাবিক আচক্পণের জন্য আমরা তাদের তিরস্কার করি। তিরস্কারের ফলে দুষ্টবুদ্ধ ক্রমশ: 

যদি কুগ্রবৃতিতে পরিণত হয় তবে সে বিপথগামী হতে বাধ্য | আর তার। হয় সমাজের উচ্ছৃঙ্খল 

যুবশক্ষির আধার। স্থতরাঃ যুব-সমাজের অপরাধ প্রবণতা দু করতে হলে শৈশবেই 
তার মানসিক চাহিদাগুলি আমাদের পুরণ করতে হবে। তারজন্ত চাই সুপরিকল্পিত শিক্ষা 

ব্যবস্থা। ত্বভাবভঃ এখানে প্রশ্ন উঠে এই ধরণের স্থপরিকল্পিত শিক্ষা ব্যবস্থ! কি আমরা গড়ে 
তুলতে পেরেছি? 

শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশে প্রচলিত শিক্ষা-পন্ধতির ভূমিকা _ 
প্রতিটি শিশুই তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য নিয়েই এই পূথ্থবীতে আসে । তার সেই ব্যক্তিত্বকে 

ফুটিয়ে তোলাই বিগ্যাশিক্ষার প্রকৃত উদ্দেন্ট । কিন্তু বর্তমানে যে শিক্ষা-ব্যবস্থা গ্রচলিত 
সেই শিক্ষা ব্যবস্থ। একটা নির্দিষ্ট গপ্ডির মধ্যে সীম।বদ্ধ। বর্তমানে ছক বীধা নিয়মে শিক্ষাদান করা 

হয়। বিষ্ালয়ের অত্যাবশ্যক পাঠ্য-পুশ্তকের মাধ্যমে নির্দিষ্ট শিক্ষাদানের মধ্যে শিশুর তীব্র 
মানসিক চাহি! মিটতে পারে না। প্রতিটি শিশুর স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে এই শিক্ষা-পদ্ধতির 

সামগ্জস্ত হচ্ছে কিন! সেটাও এই শিক্ষ] ব্যবস্থায় দেখা হয় না। মুদালিয়র কমিশনের রিপোর্টে 
এই শিক্ষা-ব্যবস্থার সমালোচন! করে তার ব্যর্থতাকে স্বীকার কর! হয়েছে । 
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মুখস্থ কর! পুস্তকাশ্রিত বিদ্যার শোচনীয় ফল শিশুর উত্তর জীবনে দেখ। যায়। পরবর্তা- 
কালে অঞ্জিত বিস্তার অধিকাংশই তারা ভূলে যায়। তার উপর জানলানের সঙ্গে বিষ্যালাভের 

শামগ্রন্ত না থাকায় সাধারণ জনের অভাব ঘটে। ফলে কর্মক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় 
ভায়া শোচনীক়ভাবে ব্যর্থ হয়। যতটুকু অত্যাবস্তক তাই গ্রহণে তাদের বাধ্য করায় ভাদের 
চিন্ক। ও কল্পনাশক্তির বিকাশ সাধন হয় না এবং স্বাধীন পাঠে তারা অভ্ান্ত হয় না। জগৎ ও 

“স্রন সঙ্গন্ধে অন্পষ্ট ও স্বল্প ধারণা তাঁদের স্জনশক্তিকে বিনষ্ট করে--তারা হয় কত্রিষভাঁর 

বাহক মাত্ম। বর্তমানে ছাত্রছাত্রীরা “চপস্ত পু”থি” বা অধ্যাপকের সজীব নোটবুক হয়ে 
ঈীড়িয়েছে। মানলিক লক্কোচনের ফলে তার দুর্বল জানশক্তি পুণথির চতুঃসীমায় আটকে রইল-- 
স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের নধীনতায় বেগবান হয়ে উঠতে পারলো না। 



১৩৭২ ] শিশুগ্রন্থাগার £ একটি সামাজিক দাবী 4৭ 

জীবনের গুভ প্রভাতে যে জ্ঞান শিশু লাভ করে তাই অন্ুশীলিত হয় তার উত্বর জীবনে 
ভাই দিয়েই নিয্ত্রিত হয় যৌবনের আশা-আকাঙ্খা, ধ্যান-ধারণা ও কর্মশক্তি। জ্ঞানলাভের 
হুতীত্র ম্পৃহা যার শিশুকালে মিল না ও স্বাধীন চিন্তা শক্তির উন্মেষ যার ঘটল না, জীবনের 
পরিপূর্ণ বিকাশের সম্ভাবনা তার দূরে সরে গেল। 

শিগুর ব্যক্তিত্ব বিকাশে বিভালয়ের প্রদত্ত-শিক্ষার লীমামা_ 

শিশুর ব্যক্তিত্বের উন্মেষের পক্ষে বিদ্যালয় শিক্ষাই যেপর্যাথধ নয় এ কথা অনম্বীকাধ্য। 
রবীন্দ্রনাথ বলেছেন “যদি কেবল পরীক্ষা ফল লোলুপ পু"থির শিক্ষার দিকেই না! তাকাইয়। 

থাঁকি, যদি সর্বাঙ্গীন মনুষ্যত্বের ভিত্তি স্থাপনকেই শিক্ষার লক্ষ্য বলিয়া স্থির করি তবে তাহার 

ব্যবস্থা ঘরে এবং ইন্ুলে কর! সম্ভবই হয় না।” বিষ্যালয়ের নির্দিষ্ট গণ্ডির বেড়াজাল ভেঙ্গে 
ফেলে জ্ঞানজ্নের ক্ষেত্রে শিশুকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হবে। অবাধ ত্বাধীনতা ও সক্রিপ্তা-_ 
এই দুটি, শিশুর মানসিক চাছিদা পূরণের ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্ত একান্ত গ্রয়োজন। বিখ্যাত 
ষনস্তত্ববিদ জন ডিউই বলেন যে, সত্যকারের জ্ঞান আসে একমাত্র সক্রিয়তাঁর মধ্যে দিয়ে, 

নিচ্ছিমভাবে বইপড়া! বা বক্তৃতা শোনার মধ্যে দিয়ে নয়। বিদ্যালয় পরিবেশের সম্পূর্ণ বাইরে 
যেখানে পাঠয পুস্তকের দঙ্গে কোন সম্পর্কে নেই, সেখানে শিশুর দাবী পূর্ণমাত্রায় স্বীকৃত হবে-- 
সেখানে সেই গ্রন্থাগারে প্রভূত আকর্ষণীয় বন্য মধ্যে, মুক্ত পরিবেশে অনাবিল আনন্দের মধ্যে 

শিশুর মানসিক চরিত্র গঠন কর! অনেক সহজ । 

শিশুর ব্যক্তিত্বের পুর্ণ বিকাশের ক্ষেত্র ও সহায়ক শিশু গ্রন্থ গার-- 

গ্রন্থাগার স্থাপনে আমাদের উদ্দেন্ত হবে যে চাহিদাগুলি যেন পঞ্চইন্দ্রিয় তথা চিত্তবৃত্তির 

সহায়তায় সম্পূর্ণরূপে মিটতে পারে এবং যে জ্ঞান সে লাঁভ করুক না কেন সেট! যেন সহজ। সরল 
ও সঠিক হয়। জ্ঞান লাভের পদ্ধতির সঙ্গে প্রাণ ও মনের চিরস্থায়ী সম্পর্ক শিশু গ্রন্থাগারের 

সহায়তায় সহজেই করা সম্ভব । 

শিশু-্রন্থাগারকে শুধু গ্রন্থ কেন্দ্রিক কর! সম্ভব নয়_ 

আমাদের এই উদ্দেশ্ত সার্থক করতে হলে গ্রস্থাগারটি শুধু বইতেই ভারাক্রান্ত করলে চলবে 
ন)। শিশুর অচেনা ও অজান৷ জগত ও জীবন সম্পর্কে শিশুমনে সুস্পষ্ট চিরস্তন ছাপ ফেলার 

জন্য গ্রন্থাগারে £১0৫10-518381-810 বা শ্রব্য-দৃষ্বস্তর ব্যবস্থা করতে হবে। বয়স্কদের জ্ঞান- 

পিপাস! বইএর সাহায্যে মেটান যেতে পারে। কিন্ত শুধু বই দিয়েই শিশুর জান পিপাসা 
মেটাতে গেলে সেটা বিষ্তালয়েরই প্রকারভেদ হবে। যে বস্ত সম্বন্ধে শিশুমনে কোন ধারণাই 
নেই তা শুধু ছাপার অক্ষরে বোঝান সম্ভব নয়। নেইজন্ত শিশু যেন তার দৃষ্টি দিয়ে ফোন 
বস্তর আকুতিণ্প্রককতি সম্পর্কে ধারণ! করতে পারে, তার শ্রধণশক্তি দিয়ে উপলব্ধি করতে পারে, 
এমন কি প্রয়োজন হলে স্পর্শের দ্বারা অন্থভব করতে প'রে, তার ব্যবস্থা শিশু-গরন্থাগারে অবস্থাই 
করতে হুবে। 



৫৮ গ্রন্থাগার [যেন 

দ্টিশমাধ্যষে- 
ম্যাজিক লঞ্ঠন, ছায়াচিত্র, পুতুল নাচ, রডিন চিত্র ইত্যাদির সাহায্যে শিশু পু'বিসর্বন্ 

নিরানন্দ জ্ঞান লাভের হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করে, তার কৌতুহলদীপ্র দৃষ্টি দিয়ে অজান্তে 
কখন অজ্ঞানতার সীমা! অতিক্রম করে আনন্দিত হয়। আধুনিক বিজ্ঞানের বিস্ময়কর অগ্রগতি 
যখন ছায়াচিত্র মাধ্যমে কিশোরদের সামনে উপস্থিত হয়, বা উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতের বিচিত্র 

জীবের রডীন ছবির মধ্যে দিয়ে মূর্ত হয়ে উঠে তখন তার সম্বন্ধে শিশু মনে বাস্তব ধারণা 
করা সম্ভব হয়। 

শ্রুঃতি-মাধ্যমে-_ 
রেডিও, গ্রামফোন ইত্যাদির মধ্য দিয়ে শিশু তার সাগ্রহ শ্রবণে যা গ্রহণ করে সেটা তার 

মনে চির জাগরূক থাকে। গ্রন্থাগারে শিশুদের গল্প শোনার ব্যবস্থা থাক! প্রয়োজন। গল্প 

শোনার মধ্য দিয়ে শিশুর মন আপনা থেকেই কল্পনাগ্রবণ হয়ে পড়ে ও চিস্তাশক্তির বিকাশ 

ঘটে। 

কর্মমাধ্যমে-__ 

শিশুর মনে নতুনত্বের চাহিদ। মেটানর জন্য শিশুকে নতুন নতুন প্রাকৃতিক জিনিষ, খেয়াল- 
খুশীর জিনিষ সংগ্রহ করতে দিতে হবে । তাকে স্থজনধর্মী কাজে উৎসাহ দিলে তাঁর সক্রিয়তার 
চাহিদ। মিটবে । এর জন্ত গ্রন্থাগারে ছবি আকা» গল্পলেখা, বিতর্ক প্রতিযোগিতা ইত্যাঙ্গির 

ব্যবস্থা করতে হবে। হম্ড-নিমিত বিভিন্ন জিনিষ তৈরী করতে শিশুকে উৎসাহিত করতে 

হবে। শিশু সাহিতে;ঃর ক্লাদিক গল্পগুলির যদি পুতুল নাচ দেখান যায় বা তার আকর্ষণীয় 

জায়গাগুলির মডেল ইত্যাদির সাহায্যে দেখান যায় তা হলে সেই সব বই পড়ার আগ্রহ ছোটদের 

থাক! স্বাভাবিক । সেই সব মডেল শিশুদের নিজেদের তৈরী করতে উৎসাহিত করতে হবে এবং 

সেই সব গল্প ছোটদের দিয়েই বলাতে হযে। এইভাবে গ্রন্থাগারের মধ্যে দিয়ে ছোটরা শ্বাধীন 

পাঠে অনভ্যন্ত হবে। 

ব্যক্তিত্ব বিকাশের সহায়ক এই গ্রন্থাগারের রূপ. 
এই সমস্ত ব্যবস্থ। গ্রস্থাগারের সৌষ্ঠব বুদ্ধি করবে, শিশুর তৈরী জিনিষ /4৩৫1০-%1588-]এর 

উপাদান হবে; স্থ্টির আনন্দই শুধু এতে চরিতার্থ হবে না। 
তার সংগ্র-- | 

শিশুর এই সমস্ত ুপ্টিশীলত! তার বন্ধুজনের মধ্যে যখন আগ্রহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করবে 
তখন আর মধ্যে শিশু খুঁজে পাবে তার আত্মস্বীক্কৃতি। নিজমূল্যের ত্বীকৃতির ফলে অবহেলিত ও 
উপেক্ষিত শিশুর ব্যক্তিত্ব ধারে ধীরে জেগে উঠবে। 

তার সংগঠন-_ 
শিশু তার জীবনের চলার পথে কোন বাধাই সহা করতে চাঁয় ন। এই স্বাধীনতার ম্পৃহাকে 

শৃঙ্খল! রক্ষার রঠোরতায় নিয়ন্ত্রিত করা চলে না। বিখ্যাত মনগ্ুত্ববিদ জন ডিউই বলেন যে 
শৃঙ্ধল। শিশুর উপর জোর করে আরোপিত হবে না । তা আসবে স্বতঃন্ফূর্ভভাবে শিশুর মধ্যে । 
শিশু যখন কোন হ্যতিশীল কাজ করে তখন এই শৃঙ্খল! আপনা থেকেই দেখ! দেয়। শিশুকে 



১৩৭২ ] শিশু গ্রন্থাগার : একটি সামাজিক দাবী ৫৯ 

গ্রন্থাগারে চিত্রাঞ্চন, গ্রন্থ নির্বাচন, কারুশিল্প ইত্যাদি, এমনকি গ্রন্থাগার পরিচালনার ক্ষেত্রেও 
সম্পূর্ণ স্বাধীনতা! দিলে তাদের মধ্যে জেগে উঠবে শৃঙ্খল! বোধ, সাংগঠনিক প্রতিভা, চারিত্রিক 
দৃঢ়তা ও লামাজিকত| | স্থতরাধ দেখা যাঁয় অপূর্ণ মানসিক চাহিদা থেকে শিশু যে সব প্রতিকূল 
আচরণ করে, গ্রন্থাগারে বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে দিয়ে নান! উপায়ে তার আত্মতৃপ্রির সন্ধান দিলে 

তার অবাঞ্ছিত আচরণগুলি বদ্ধ কর! যেতে পারে, তার ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ সাধন করে তাকে 

যথার্থ নাগরিক করে গড়ে তোলা যায়। অবাধ ম্বাধীনত|, ব্হুৰিধ আকর্ষণীয় বিষয়বস্তব ও 
বহুমুখী কার্ধাবলীর মধ্য দিয়ে শিশুর ন্বকীয়তাকে গ্রন্থাগারে ষে ভাবে ফুটিয়ে তোল! যায় 
বিদ্যালয় পরিবেশে তা করা অনেক অস্থ্বিধাজনক। তাই শিশুর জীবনে তাদের উপযোগী 

গ্রন্থাগারের গ্রয়োজনীয়তাকে আমর! কোনমতেই অস্বীকার করতে পারি না। 

জর্থভাবের অজুছাত গ্রহণযোগ্য নয়__ 

শিশু গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তাকে যদি সামাজিক প্রয়োজন বলে শ্বীকার করি, তা হলে 

সু শিশু গ্র্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তোলা রাষ্ট্র ও সমাজের আশু কর্তব্য। অর্থাভাবের যুক্তি 
দেখিয়ে এই সামাজিক কর্তব্যকে ব্যয়সাধ্য বলে অগ্রাহহ করা হয়। কিন্তু এই যুক্তি যদি 
আমর! মেনেনি তা হ'লে সমাঙ্জ ও সংস্কৃতির মান অবনত হয়ে যাওয়ার সঙ্কটকে আমরা আরও 

গভীর করে তুলব। মানুষকে অনাহারে রাখ! যেমন মানবিক ধর্মবিরুদ্ধ, তেমনি মানুষের মনের 

খোরাক যোগান মানবিক কর্তব্য। অথাঞাবে যদি সামাজিক মানুষের শৈশবের চাহিদা 

আমরা মেটাতে না পারি, তবে সেট। শুধু সামাজিক ধর্ম বিরুদ্ধই হবে না, সমাজের ভিভিটাও 
তাতে ছূর্বল হয়ে যাবে। ফলে পরবতীকালে দূর্বল ভিত্তির উপর গড়ে উঠা সমাজ বা রাষ্ট্রের 

কাঠামোট। যখন ভেঙ্গে পড়বে, তখন তার দায়িত্ব আমরা কি করে অস্বীকার করব? স্থতরাং 

সমাজকে যদি দৃঢ় ভিত্তির উপর গড়ে তুণতে চাই তবে, তার উত্তর-সাধক শিশুদের দাবী 
অর্থাভাবের অজুহাতে উপেক্ষা! ব। অবহেল! করতে পারি ন|। 

বান্িক দূপকে প্রাধাঞ্চ ন৷ দিলে অর্থের ব্যয়কে পরিমিত করে রাখ। সম্ভব---_ 

অর্থ সরবরাহের দায়িত্ব অবশ্যই রাষ্কে নিতে হবে। এখানে একটি কথা বলা দরকার, 
আমরা দেখেছি, যখনই আমর কোন পরিকল্পন। অনুযায়ী কাজ আরম্ভ করি, আমর! হ্বভাবতঃ 
ধনিক দেশের অনুকরণে কাজ আরম্ভ করি। ফলে ঠাট বজায় রাখতেই নব অর্থ চলে 
যায়। এখানে কবিগুরুর কথা মনে হয়। তিনি বলেছেন “আসলের চেয়ে নকলের সাজসজ্জ্ব! 
স্বভাবতঃই যায় বাহুল্যের দিকে |” সাধারণতঃ দেখ! যায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অর্থ সাহাধ্য আসে 
গৃহনির্মমণ আসবাব ইত্যাদির জন্ত। যেন ভাল বাড়ীতে ভাল আসনে বসে বিষ্তালাভ করাটাই 
বড় বলে মনে হয়; কিন্তু বিছ্যালাভের আসল উদ্দেশ্য তাতে মার্থক হয় কিন! জানি না। রবীন্দ্রনাথ 
তাই বলেছেন "গাছের পাতাকে দশনধারী আকারে ঝাঁকড়া করে তোলার খাতিরে ফল ফলানর 
রস জোগানর টানাটানি চলেছে ।” স্থতরাং বল! যেতে পারে সে অর্থ অতি বাহুল্যে নষ্ট হয়, 
ংসারের যে সব জিনিস অপ্রয়োজনীয় বলে আমরা! ফেলে দি, এবং ঘে সব ছেলেমেয়েদের 

ুষ্ট মীর জালায় চিস্তাকিষ্ট হই, সেই অর্থ, সেই বস্ত আর সেই লব অশান্ত ছেলেমেয়েদের 
নিয়েই গড়ে তোলা। যায় গ্রন্থাগারের শিশুবিভাগ। 
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পশ্চিঅবঙ্গব্র শিশু গ্রন্থাগাক্র ব্যবস্থা ঃ একটি কম'সুটী 
অনিতা মিত্র 

আমাদের সমাজের বর্তমান অবস্থা 
বর্তমানে আমাদের দেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের চিত্র সংকটময়। এই 

ংকটময় অবস্থার সম্মুখীন হয়ে আজ আমর! সকলেই অল্প বিস্তর চিন্তিত ন৷ হয়ে পারি ন1। 
গ্রথমেই আমরা লক্ষা করব বর্তমান সমাজের যথাযথ বাস্তব চিত্র; অনুসন্ধান করব এই 

ভগ্লাবহ চিত্রের মূল স্থত্র কোথায়?--এখানেই আমাদের থেমে গেলে চলবে না--আযাদের 
প্রথম ও' প্রধান কর্তব্য হবে-_কি ভাবে আমরা পতনমুখী সমাজকে এক সুদৃঢ় ভিত্তির উপর 
প্রতিষ্ঠিত করতে পারি তারই উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ কর]। 

বিপর্ধস্ত অবস্থার কারণ-__ 
প্রথমেই আমর! লক্ষ্য করব কিভাবে আমাদের জীবনের মূল্য বৌধ পরিবতিত হয়ে যাচ্ছে। 
বিকৃত ও অনুস্থ রুচির প্রভাবে আমাদের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবন বিপর্বস্ত হতে 

চলেছে। কিন্তু কেন এই বিপর্যয় ?--এই সম্কটময় পরিস্থিতির কারণ হিসেবে আমরা নকলেই 
এক বাক্যে ত্বীকার করতে পারি যে, জীবনের নিরাপত্তার অভাব, চরম অর্থনৈতিক সন্কট, 

আর সকলের উপর স্থস্থভাবে সাংস্কৃতিক জীবন যাপনের অভাব ইত্যাদি আজকের যুব 
সমাজকে ভাঙ্গনের দিকে বেশ দ্রুত লয়ে এগিয়ে নিয়ে চলছে। 

বিপর্যয় রোধের পদ্থ।_ 
এই সমস্যার মুখোমুখি হয়ে তাঁর যথার্থ সমাধান করতে হলে রাষ্ট্র পরিচালক, পরিকল্পনা 

বিশারদ, সমাজতত্ববিদ, সমাজসেবী ও শিক্ষাবিদগণকে যৌথ ভাবে প্রচেষ্টা করতে হবে। 
এই ধয্পনের বিপর্যয় রোধের অন্যতম পন্থা হ'ল একটি সুপরিকল্পিত শিক্ষা! ব্যবস্থার প্রবর্তন 

করা। আর গ্রন্থাগার ব্যবস্থা যে সুশিক্ষার অন্যতম পরিপূরক তা আজ দেশকাল পাত্রভেদে 
স্বীকৃতি লাভ করেছে। বিপর্যস্ন থেকে জাতিকে মুক্ত করতে গেলে সমস্যার মূল ধরে নাড়া দিতে 

হবে। গড়ে তুলতে হবে সুশিক্ষিত, আদশশনিষ্ট, রুচিবান ও চারিত্রিক বলে বলীয়ান যুব 
ঈম্প্রধায়। নুশিক্ষার মূলে গ্রন্থাগারের অবদান যে কতখানি সুদুরগ্রসায়ী তা অস্তান্ত 
প্রবন্ধে "আলোচিত হয়েছে-সেই কারণে তার পুনরুক্তি করার প্রয়োজন আছে বলে 
মনে করি না। গ্রন্থাগারের মূল্য ধে কতখানি তা এই অতি ক্ষুদ্র উক্তিটি আমাদের ল্ময়ণ 

করিয়ে দেয়--«“দেশ গড়তে মান্য চাই, মানুয গড়তে গ্রন্থাগার চাই।” গ্রন্থাগার আহ 
একটি 'অতি প্রয়োজনীয় সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং সকল প্রকার সামাজিক ও মাংস্কৃতিক 

কার্ধকলাপের শ্রাপকেন্ত্র। সেই কারণে যে সমাজ ব্যবস্থায় স্ুপরিকরিত গ্রন্থাগারের হৃল্য 
নির্ধারিত হয়নি সেই সমাজের সর্বাঙ্গীন উন্নতি সুদুর পরাহত । 



১৫৭২ ] পশ্চিমবঙ্গের শিশু গ্রন্থ!গার ব্যবস্থা ঃ একটি কমশুচী ৬১ 

বিপর্যয় রোধে শিশু গ্রন্থাগারের ভূমি কা__ 
শিশু গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সুনংহত ও সুপরিকল্পিত গ্রন্থাগার বাবস্বার একটি অবিচ্ছেষ্য 

অঙ্গ। সেই কারণে শিশু গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে উপেক্ষা করে কোন দিনই একটি সুসংহত 
ুট গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে ওঠা সম্ভব নয়। শিশু গ্রস্থাগার ব্যবস্থার উপযুক্ত প্রাধান্ দিয়েই 
হবে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার গোড়। পত্তন। সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অঙ্গ হিসেবে 

শিশু গ্রন্থাগারের সামাজিক প্রয়োজনীয়তা এবং শিশু গ্রস্থগারের মূল উদ্দেশ্ট ও কাধক্রম সম্পর্কে 
আমাদের মধ্যে কোন দ্বিমত নেই। সেই কারণে এই বিশেষ দিকটির উপর পুনরায় 
আলোকপাত না করে পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান শিশুগ্রস্থাগার ব্যবস্থার পর্যালোচনা, এবং এই 

বিধয়ে ভবিষ্যত পরিকল্পন! কি ধরণের নীতির উপর ভিত্তি করে রচিত হওয়া যুক্তি-সঙ্গত তাই 

এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। 

সাধারণ গ্রন্থাগারের অবস্থা! এদেশে এবং বিদেশে - 

শিশুগ্রন্থাগার সম্পর্কে পর্যালোচনা করার পূর্বে আমাদের দেশে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থ। কি 

অবস্থয় আছে সে নম্বন্ধে কিছুট! অবগত হওয়া প্রয়োজন । আমাদের দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা 

অন্থান্ প্রগতিশীন দেশগুলির তুলনায় তার শৈশব অবস্থা এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি। 

অপরদিকে গ্রস্থাগার ব্যবস্থায় উন্নত বিভিন্ন দেখগুলিতে গ্রন্থাগার ব্যবস্থ! একট। সুপরিকল্পিত পথে 

বিকশিত হয়েছে। গ্রন্থ'গার আইনের মাধামে একটি স্থপরিকল্পিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সুসংবদ্ধ 

কাঠামো গড়ে ওঠ! সম্ভব হয়েছে। গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাস এ সকল দেশে অনেক 

ব্যাপক ও গ্রাচীন। সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অঙ্গ হিসেবে শিশুগ্রন্থাগার ব্যবস্থা এ সব দেশে 

স্থপরিকল্লিত ও শুচিস্তিত। শিশুগ্রন্থাগারের উপযুক্ত স্থান নির্বাচন, আসবাব পত্র নির্মাণ, 

আভ্যন্তরীন সাজ-সজ্জার আয়োজন, আলো বাতাসের বন্দোবস্ত, গ্রন্থসংকলন, নানা গ্রকার 
কাধক্রম গ্রহণ, এবং সকলের উপর অভিজ্ঞ গ্রন্থাগারিক নিয়োগের ক্ষেত্রে বিদেশে শিশুগ্রস্থাগার- 

গুলির যথেষ্ট উন্নাত হয়েছে। মানুষ গড়ার কাজ শৈশবাবস্থা হতে স্থুরু হওয়া উচিত। পাশ্চাত্য 

দেশগুলি মান্গষ গড়ার কঠিন দায়িত্ব ভার বহুদিন পূর্বেই গ্রহণ করে শিশুমন ও বাক্তিত্বের 

যথাযথ বিকাশের উপর জোর দিয়েছে বিভিন্ন কর্মস্চীর মাধ্যমে--শিশু গ্রন্থাগার ব্যবস্থা তাদেরই 

মধ্যে একটি অন্ততম কর্মপন্থা । 

এ দেশে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সুসংহত না হওয়ার ইতিহাস-_ 
আমাদের দেশে আজও সুপরিকল্পিত ও স্থসংবন্ধ সাধারণ গ্রস্থাগার ব্যবস্থা! গড়ে ওঠেনি। 

শ্বাধীনতার পূর্বে তখনকার বিদেশী সরকারের কাছ থেকে সাধারণ গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে আমরা 
বিশেষ কোন রকমের আথিক সাহাষ্য বা সহামগুভূতি লাভ করিনি। গ্রন্থাগার আন্দোলনের 

স্ত্রপাভ আমাদের দেশে অনেকাংশে ম্বাধীনত। আন্দোলনের প্রভাবেই। এই আন্দোলনের 
' প্রভাবেই আমাদের দেশে সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি এক এক করে আত্মপ্রকাশ করে। সুতরাং 

দেখতে পাই যে বুটাশ আমলে কোন রকম স্থুসংবদ্ধ পরিকল্পন! অন্থযারী সাধারণ গ্রন্থাগার 
ব্যবস্থায় প্রবর্তন ও প্রসার হয়নি। স্বাধীনতা লাভের পরে আমাদের জাতীয় সরকারের 
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উদ্মোগে একটি সুপরিকল্পিত ও স্থমংহত সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ঘটেছে। বাং 

সরকারের উদ্যোগে বিভিন্ন জেলায় জেলা"গ্রস্থাগার, আঞ্চলিক গ্রন্থাগার এবং গ্রামী' 

গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে । এই সকল গ্রন্থ।গারগুলি ক্রমেই আমাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতি 

জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সরু করেছে। তবুও আমরা নাবলে পারি না 
আজও আমাদের দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মধ্যে স্থুসংবদ্ধতার ও উপযুক্ত সংগঠনের অভ 

লক্ষ্য করা যায়। আমাদের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা একটি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হতে ন 

পারার মূল কারণ পাশ্চাত্য দেশগুলির মত আজও আমাদের দেশে নিংশ্ুক্ক গ্রন্থাগার ব্যবস্থা: 

প্রচলন হয়নি । সকলগ্রকার ক্রটিমুক্ত সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সেদিনই আমরা গড়ে তুলছে 
পারব--যে দিন আমরা আইন ভিত্তিক নিংশুক্ক স্থসংবন্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার একটি কাঠামে 

দেশবাসীর নিকট তুলে ধরতে সক্ষম হ'ব। 
শিশুগ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে ক্রটি_ 

আমাদের দেশের সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার ভিতর যে দুর্বলতা আজও রয়ে গেছে 

তার গ্রতিফলন শিশু গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করা যায়। শিশু গ্রন্থাগারের যে 

সীমাবদ্ধ প্রসার হয়েছে তার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সথমংবদ্ধ পরিকল্পনার যথেষ্ট অভাব আছে। 

সংগঠন ও পরিকল্পনার উভয়ের মধ্যেই রয়েছে অসংখ্য ত্রটি-বিচ্যুতি ! 
পশ্চিমবন্গের শিশু গ্রন্থ।/গার ব্যবস্থার জন্য সুপরিকল্পিত কার্যক্রম নির্ধারণ করার পুর্বে 

প্রয়োজন এই রাজ্যের শিশু গ্রস্থাগারগুলির একটি সমীক্ষা করা। 

পশ্চিমবজের বর্তমান শিশু গ্রন্থাগারগুলির শ্রেণীবিভাগ 
(১) আদর্শ শিশু গ্রন্থাগার £_আদর্শ শিশু গ্রন্থাগ।র হিসেবে আমাদের জাতীয় 

গ্রন্থাগারের শিশু বিভাগের কথাই প্রথমে মনে পড়ে । কারণ আদর্শ গ্রস্থ।গার গড়ে উঠার জন্য 

যে সকল কার্যক্রম ও বিধি ব্যবস্থা অনুস্থত হয় তার অধিকাংশই আমর! এই শিশু বিভাগটিতে 

লক্ষ্য করি। শিশু গ্রন্থাগারের স্থান নির্বাচন, আভ্যন্তরীন সাজ-সঙ্জ॥ শিশুর উপযোগী আসবাব- 

পত্র নির্মাণ, স্থনির্বাচিত গ্রন্থ সংকলন, শিশু গ্রস্থাগারের উপযোগী নানাপ্রকার কার্যক্রম গ্রহণ 

ইত্যাদি গ্রশ্নকে কেন্দ্র করে একটি আদর্শ শিশু গ্রন্থগার স্থাপনের চেষ্ট। হয়েছে জাতীয় 

গ্রন্থাগারের শিশু বিভাগের মাধ্যমে । এই শিশু বিভাগটা সর্বাঙ্গীনভাবে ক্রটীমুক্ত না হলেও 
আমাদের দেশে শিশু গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার ক্ষেত্রে আদশ শিশু গ্রন্থাগার হিসেবে 

এর অবদান বিশেষ উল্লেখধোগ্য । এই গ্রন্থ'গারটির ভূমিক1 শিশু গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে 
অন্যতম । এই প্রসঙ্গে আমরা প্রায় সমগোত্রীয় আর একটি শিশু বিভাগের কথা শ্বরণ না 
করে পারি না-_সেটি হ'ল-_রামক্চ মিশন ইন্ট্টিট্ুট অব কালচারের অতি মনোরম, সুষ্ঠ 
ও নিপুণ্ভাবে পরিচালিত শিশু বিভাগটি । 

(২) পরিপূর্ণভাবে শিশু-গ্রন্থাগ।র :_:এই ধরণের রসথাগারগুলি সাধারণ গ্সথাগারের 
সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়। এইরূপ বিচ্ছিন্ন থেকেও এই শ্রেণীর গ্রন্থাগারগুলির মূল্য শিশ গ্রস্থাগার 
ব্যবস্থায় অপরিসীম । পরিপূর্ণভাবে শিশু গ্রন্থাগার হিসেবে পশ্চিমবঙ্গে কয়েকটি গ্রন্থাগার বিশেষ 
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উল্লেখধোগ্য । মণিমেলা, সবপেয়েছির আসর ও অন্ঠান্ত কতকগুলি প্রতিষ্ঠান কেবলমাত্র শিশুদের 

জন্যই গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠ। করেছেন । এই সকল গ্রন্থ'গারগুলি যেমন একদিকে সাধায়ণ গ্রন্থাগার 
থেকে যোগসুত্রহীন--মপরদিকে এদের অন্থতম বৈশিষ্ট্য, এই ধরণের গ্রস্থাগারগুলি শিশু 
হিতৈষীদের ঘব।রা প্রতিষ্ঠিত ও অধিকাংশই কিশোর-কিশোরীদের দ্বারা পরিচালিত । এইরূপ শিশু- 

্রস্থাগারগুলির উত্ম আমরা খু'জে পাই শিশু ও কিশোর আন্দোলনে । এই গ্রস্থাগারগুলির 
কার্ধবিধি সীমিত হলেও শিশুদের দাবী মেটাবার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিক। পালন করে আমাদের সত্যই 
বিন্মিত করে তোলে । 

(৩) সাধারণ গ্রন্থাগারে শিশুবিভাগ :--রাজ্য-সরকারের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বিতিন 

জেল গ্রস্থাগারগুলিতে এবং কলিকাতা ও অন্তান্ঠ অঞ্চলগুলির জন-পরিচালিত গ্রন্থাগারগুলিতে 

অধুনা শিশুবিভাগ খোলা হয়েছে । এই ধরণের ব্যবস্থাপনা শিশুগ্রস্থাগার ব্যবস্থার ত্রমোন্নতি 

স্থচনা করে। সরকার ও দেশবাসী যে ধীরে ধীরে শিশুগ্রন্থাগারব্যবস্থার প্রয়োজন।য়তা সম্বন্ধে 

নচেতন হচ্ছেন তা নিঃসন্দেহে এক প্রশংসনীয় উদ্ম। এই প্রসঙ্গে আমরা না বলে পারি না 
যে আদর্শ শিশুগরন্থাগারব্যবস্থার কার্ধপরিক্রম। এই শিশুবিভাগগুলিতে সম্পূর্ণভাবে আজও 

অস্থন্থত হচ্ছে না। তাই নান! দিক দিয়ে এই বিভাগগুলি ত্রুটিযুক্ত নয়। 

(৪) সাধারণ গ্রন্থ।গারে শিশু-সাহিত্যের সংকলন অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাধারণ 
গ্রন্থাগারগুলিতে পৃথকভাবে স্থনির্দিষ্ স্বতন্ত্র শিশু বিভাগ আজ সেই, তবুও এই গ্রস্থাগারগুলি 

বিন্ময়াভৃত প্রশ্নবুল শিশুমনের উপযোগী সামগ্রী যোগাতে পিছিয়ে পড়েনি। এই সকল 
গ্রন্থ'গারগুলিতে শিশুদের ব্যবহারের জন্ত শিশু সাহিত্যের একটি সংকলন গড়ে তোলা হয়েছে। 

এই সংকলন হতে বাড়ীতে পড়ার জন্য শিশুদের গ্রন্থ সরবরাহ করা হয়। গ্ররুত পক্ষে এইগুলি 

শিশ্ুগ্রন্থাগার বা সাধারণ গ্রন্থাগারের শিশুবিভাগ নয়,শিশুগ্রন্থ সরবরাহ করার জন্য শিশু- 

সাহিত্যের সংকলন মাত্র। কিন্তু কেবলমাত্র শিশু সাহিত্যের সংকলন যে কোনদিনই শিশু- 

গ্রন্থাগার ব্যবস্থার বহুমুখী উদ্দেশ্টুকে বাস্তবে বপায়িত করতে পারে না তার পুনরায় বিশদ ব্যাখ্যা 

করা নিশ্রয়োজন। শিশুগ্রস্থের সংকলনই কেবলমাত্র শিশু মনের খোরাক জোগাতে পারে 
এই ধরণের ভ্রান্ত ধারণা যারা আজও৪ পোষন করেন তাদের দেখিয়ে দিতে হবে যে শিশু গ্রন্থের 

সংকলন শিশুগ্রস্থাগারব্যবস্থার একটি মাত্র বিশেষ দিক। 

পশ্চিমবজের শিশু-গ্রন্থাগারের কর্ম-পদ্ধতির ত্র্টি_ 
পশ্চিমবঙ্গের শিশু গ্রন্থাগারের ব্যবস্থাপনা, কার্ধক্রম ও কর্মপন্ধতি পর্যালোচনা করলে যে 

কয়েকটি চিত্রের সঙ্গে পরিচিত হই তা! হ'ল £-- 

(ক) আদর্শ শিশু-গ্রস্থাগারের নীতি অনুসারে অধিকাংশ শিশু গ্রস্থাগারের স্থান নির্বাচন 

আত্তান্তরীন সাজমজ্জ।, পুস্তক নির্বাচন, শিশুদের উপযোগী আসবাবপত্র নির্মাণ, 

শ্রাব্য এবং চাক্ষুষ রষ্টব্য বস্তর আয়োজন (80019-51908] 20961181) বিভিন্ন গ্রকার 

কার্যক্রম গ্রহণ ইত্যাদি প্রশ্থে আমরা দেখি উপরোক্ত শিশু গ্রন্থাগারগুলির অবস্থা 
বাস্তবিকই শোচনীয়। 
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(খ হারা গ্রন্থাগারের জন্ত উপযুক্ত স্বান নির্বাচন ও এর কি রূপ অবস্থান হওয়। প্র্োজন 
সে সম্বদ্ধে বিশেষ করে শিশু গ্রস্থাগারের ক্ষেত্রে যে কতখানি উপেক্ষা' আজও হয়ে 
চলেছে তা আমরা উপরোক্ত আলোচনা থেকে জানতে পারি। উপযুক্ত স্থান 
নির্বান তো দূরের কথ। প্রয়োজনের তুলনায় শিশুবিভাগ বা শিশু গ্রন্থাগারের . 
সংখ্য। যে কম তা অনন্থীকার্ধ। 

(গ) পরিকল্পনা ও যথাযথ সংগঠনের অভাব সর্বত্র শিশু গ্রস্থাগারের ক্ষেত্রে লক্ষানীয়। 
কিন্তু উপযুক্ত সংগঠনমূলক ক্রিয়াকলাপের অন্তাবে যে বছ সম্ভাবনা অচিরেই অঙ্কুর 
বিনষ্ট হয়ে যায় তা আমরা জীবনে চলার পথে প্রতিনিয়ত উপলব্ধি করি। 

(ঘ) শিশু গ্রস্থাগারগুলির পরিচালনার ভার শিশু মন ও শিশ্ত গ্রন্থাগার ব্যাবস্থা সম্পর্কে 
অভিজ্ঞ কর্মীদের উপর ন্যপ্ত থাকে না। তর পরিবর্তে অবৈতনিক অনভিজ্ঞ কর্মীদের 
দ্বারা এই গুরু দায়িত্ব চালিত হওয়ার ফলে নানাপ্রকার সংকট দেখা দেয়। 

(ঙ) আজ অবধি অধিকাংশ গ্রন্থাগারে টাদার ব্যবস্থার প্রচলন থাকায়--দরিজ্ত্র পরিবার 
থেকে আগত শিশুরা গ্রন্থাগার ব্যবহার করার অধিকার হ'তে বঞ্চিত হয়। 

(5) অধিকাংশ শিশু গ্রন্থাগারের গ্রস্থনংকলন অত্যন্ত ুর্বল। আর্থিক অশ্বচ্ছলতা যেমন 

শিশু গ্রস্থাগারের উপযোগী গ্রন্থসংকলনের পথে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাড়িয়েছে 

অপরদিকে শিশু ও শিশুমনের সাথে পরিচিত অভিজ্ঞ গ্রন্থাগারিকের মিলিত প্রচেষ্টার 

অভাবে মূল্যবান গ্রস্থ নির্বাচনের কাজ যথেষ্ট অল্প হচ্ছে। 

(ছ) সর্বশেষে উল্লেখযোগ্য বিষয় হ'ল নানাপ্রকার সীমাবদ্ধতার মধ্যে যে পরিমান শিপ 

গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে এবং যে ধরণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে তা প্রয়োজনের 

তুলনায় অত্যন্ত কম, এবং এই গ্রস্থাগারগুলির কর্মপরিসরে সীমাবদ্ধ 

বর্তমান অবন্থ! হ'তে উন্নীত হবার কর্মপন্থা _ 
উপরোক্ত পর্যালোচনার মাধ্যমে আমরা পশ্চিম বঙ্গের শিশুগ্রন্থাগারগুলির বর্তমান অবস্থা 

ও কার্ধধার সম্পর্কে মোট।মুটি কিছুটা অবগত হলাম । এখন প্রশ্ন হচ্ছে--এই সমশ্তার সমাধান 

কোথায় ও কিভাবে সম্ভব ?--সমাধানের এক মাত্র পথ হ'ল গ্রন্থাগার আইনের মাধ্যমে গ্রস্থাগার- 
ব্যবস্থার একটি কাঠামো গড়ে তোল । শিশু গ্রন্থাগার এই গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অন্ততম অঙ্গরূপে 

প্রতিষ্ঠিত হযে । কিন্তু এই ধরণের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার কাঠামো! গড়ে তোলার ম্বপক্ষে যে কর্ম 
জটী গ্রহণ করা৷ অবিলদ্বে প্রয়োঞ্জন তা নিয়ে দেওয়া হল £-_ 

'গর্ঘবে্ষল ও সুপারিশ 
১। (ক) দীর্বস্থায়ী সমাধান (10706 তো 50186100 ) ২ 

পশ্চিমবঙ্গের শিশু গ্রস্থাগান্গুলির বর্তষান অবস্থা পর্যবেজ্ছণ ও প্রয়োজনীয় স্থপারিশ করার 
জন্ভত একটি বিশেদঞ্জ কমিটি নিয়োগ করা বাঞ্ছনীয় । 
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(খ) এই কমিটি শিশু মনন্তত্ববিদ, শিক্ষাবিদ, শিশু-সাহিত্যিক, শি্ুগ্রস্থাগার ব্যবস্থায় 
অভিজ্ঞ গ্রন্থাগারিক অর্থাৎ শিগুহিতৈধী ব্যক্তিগণের দ্বারা গঠিত হবে। এই কমিটির সাথে যুক্ত 
বিশেষজ্ঞগণের কেবলমাত্র পাশ্চাত্যের শিশুগরস্থাগার ব্যবস্থার উন্নতমানের সঙ্গে পরিচয় থাকাই 

যথেষ্ট নয়-তাদের প্রথম ও গ্রধান কর্তব্য আমাদের দেশের কি সামাজিক, কি রাজনৈতিক কি 
অর্থনৈতিক, সকল অবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়ার ফলে প্রগতিশীল দেশগুলির উন্নত শিশু- 
গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞান ও নিজেদের দেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের 
নানাবিধ সমস্যা সম্বন্ধে যথার্থ চেতনা-_উভয়ই যুগপত্ভাবে এই কমিটির সদস্তগণকে শিশু 

গ্রন্থাগার স্থাপনের কি মাপকাঠি হওয়া উচিৎ সেই সম্বন্ধে সুচিস্তিত ও নিভূরল স্থপারিশ করতে 

সহায়তা করবে । এই কমিটি শিশু গ্রন্থাগারের স্থান নির্বাচন; গৃহ-নির্ধাণ। আসবাব পত্রের 

মান, গ্রশ্থ নির্বাচনের নীতি, শিশু গ্রন্থাগারিকের যোগ্যতা, নানাগ্রকার 20010-515391 

2086911915 এর (আাঁব্য এবং চাক্ষুষ দ্রষ্টব্য স্তর) আয়োজন ইত্যাদি প্রশ্ন সম্বন্ধে আলোচনা 
করে গ্রয়োজনীয় সুপারিশ করবেন। 

বর্তমান অবস্থার প্রসার ও উন্নতি-_ 
২। আগত সমাধান (91১01 €েছো। 501000) এই রাজ্যে যে কয়েকটি শিশুগ্রস্থাগার 

বা সাধারণ গ্রন্থাগারের সহিত যুক্ত শিশুবিভাগ আছে সেগুলির গ্রসার ও উন্নতির জন্য রাজ্য- 
সরকারের অবিলঘ্বে মনোষোগ দেওয়া প্রয়োজন । এই গ্রস্থাগারগুলির উন্নতির প্রধান অস্তরায় 

হ'ল আধিক অনটন | এই প্রসঙ্গে দৃষ্টান্ত শ্বরূপ বলা যেতে পারে যে জেল! 

্রন্থাগারগুলির শিশু বিভাগের জন্য পৃথক অর্থ বরা ন| থাকায় এই শিশুবিভাগগুলির কার্ধ- 
ক্রমের সম্যক উন্নতি হয়নি। 

(ক) চতুর্থ পঞ্চবাধিক পরিকল্পনাকালে শিশু গ্রন্থাগার ও সাধারণ গ্রন্থাগারের শিশু বিভাগের 

কার্যক্রম যাতে স্থপরিকল্পিত ও হুনির্দি পথে চালিত হয় সেইদিকে রাজ্য সরকারের 
ৃষ্টিদেওয়া একান্তভাবে প্রয়োজন। শিশু গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সম্যক উন্নতির জন্য 
রাজ্য সরকারকে আথিক সাহায্য প্রদান করতে হবে । 

পর্যবে্ষণ_ 
(খ) শিশু গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমীক্ষা করে যে সকল অঞ্চলে এই ব্যবস্থার স্বল্পতা ও দুর্বলতা 

লক্ষ্য করা যাবে সেই সকল অঞ্চলে শিশু গ্রন্থাগার ব্যবস্থার যাতে প্রসার হয় সেই 
দিকে নজর দিতে হবে। 

ন্গ্রলারাণের কার্যক্রম 
(গ) চতুর্থ পঞ্চবাধিক পরিকল্পনাকালে যাতে রাজ্য সরকার গ্রতিষ্ঠিত জেলা, আঞ্চলিক 

ও গ্রামীণ গ্রস্থাগারগুলিতে শিশ্ত-বিভাগ থাকে তার আয়োজন করা! প্রয়োজন 

( গ্রামীণ অঞ্চলে শিশু-গ্রস্থাগার ব্যবস্থার গ্রয়োজন সহর অঞ্চলের চেয়ে কোন অংশে 
কম নয়)। 
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কারবত্রমের পরিবর্তন -_ 

€ঘ) অধিকাংশ শিশুগ্রন্থাগার কতকগুলি বীধাঁধরা ছকে আবদ্ধ। নানাগ্রকার চিত্বাকর্ষক 

কার্ধক্রম গ্রহণ করে, নতুন নতুন পন্থা অবলগ্ন করে শিশুগ্রস্থাগারব্যবস্থাকে ক্রমেই" 
জনপ্রিয় করে তুলতে হবে। এর ভন্ত প্রয়োজন সরকার, জনসাধারণ ও গ্রন্থাগার 

কর্মীদের মিলিত প্রচেষ্টা, আথিক স্বচ্ছলতা ও যথাষথ সংগঠনমূলক ক্রিয়াকলাপ । 
এই কার্ধক্রম শিশুগ্রস্থাগারবাবস্থাকে অচিরেই একটি সুপরিকল্পিত ও সুসংহত পথে 
আত্ম-প্রকাশ ক'রতে সহায়তা করবে । 

টাদার বীধা অপসারণ-_ 

(ড) পশ্চিমবঙ্গের শিশু গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সর্ব!লীন উন্নতি সেদিনই আমর! আশ! করতে 

(8) 

পারি যেদিন পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র আমাদের শিশু পাঠকদের বিনা চাদার গ্রন্থাগার 

ব্যবস্থার সুযোগ দেওয়া হবে। সাধারণ গ্রস্থাগারগুলি যে অর্থ চাদা বাবদ শিশু 

পাঠকদের কাছ থেকে পেয়ে থাকে, সেই অর্থ যদি রাজ) সরকার কতৃক বরাদ্দ 

হয় তাহলে এই গ্রস্থাগারগুলির বিনা টা্দার শিশু গ্রন্থাগার ব্যবস্থার গ্রচলনে নিশ্চয়ই 

কোন রকম আপত্তি থাকতে পারে ন|। 

শিশু গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সংগঠনমূলক কর্মপদ্ধতিকে সাফল্যমপ্ডিত করার জন্থ শিশু 

মন্তত্ব সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে উপযুক্ত বেতনে নিয়োগ ক'রতে হবে। অবৈতনিক 
ও অনভিজ্ঞ ব্যক্তির দ্বারা পরিচালিত শিশু গ্রন্থাগারের শোচনীয় পরিণাম আমরা 

পূর্বেই লক্ষ্য করেছি। ভাই উপযুক্ত গ্রস্থাগারিক নিয়োগ কল্পেও সরকারকে আরও 
অর্থ বরাদ্দ করতে হবে। 

আলোচন। চক্র - 

(ছ) শিশুগ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা এবং উংকুষ্ট শিশগ্রন্থ প্রণয়নের জন্য আলোচনা- 
চক্র ইত্যার্দির আয়োজনের প্রয়োজন আছে। 

্রন্থ-নিবাচন-_ 
(জ) শিশুগ্রন্থাগার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে গ্রন্থনির্বাচনের ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য । শিশু- 

মনের সঙ্গে বিশেষ ভাবে পরিচিত ও শিশুগ্রন্থমংকলন পথ্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণই এই 

কঠিন কাজ সম্পন্ন করতে পারেন। আমাদের দেশে বাংল! শিশুসাহিত্যনির্বাচন 

কোনকূপ সহায়ক গ্রন্থের অভাবে আজ অবধি খুব কষ্টকর ছিল। কিন্তু যে গ্রন্থাট 

সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে তা আমাদের বাংল শিশু সাহিত্য নির্বাচনে সহায়ত 

করে আমাদের কষ্ট যথেষ্ট লাঘব করবে ।১ এই গ্রন্থটির দ্বারা সকল গ্রকার শিশু 

গ্রন্থাগার খুবই উপরুত হবে-_-এই কারণে এই গ্রন্থটির আরও সংস্করণ প্রকাশ 
কর! একান্ত প্রয়োজন। 

১। বাংলা শিশু সাহিত্য £ গ্রন্থপত্তী [বাণী বস্থ সংকলিত ]। কলিকাতা, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার 

পরিষ। ১৯৬৫ | 
নে গছ ৃ এ । খা (2৬: 



১৩৭২ ] পশ্চিমবঙ্গের শিশুগ্রন্থাগার ব্যবস্থা! ঃ একটি কর্মসূচী ৬৭ 

গ্রন্থ-সংগ্র-_- 

(ঝ) শি গ্রন্থাগারের গ্রন্থ সংকলনকে ক্রমেই বাড়াতে হবে। এই প্রণঙ্গে সজাগ থাকা 

প্রয়োজন গ্রন্থ সংকলন বৃদ্ধি অর্থে গ্রন্থের সংখ্যা বৃদ্ধি করার কথাই আমরা শুধু 
চিন্ত। করব না। গ্রন্থের সংখ্য। বৃদ্ধির সঙ্গে লঙ্গে গ্রন্থের বিষয়বস্তুর উচ্চমান 

সম্বন্ধেও চিন্তার প্রয়োজন আছে । শিশু-উপযোগী গ্রন্থ ক্রয়ের জন্য অধিক অর্থ 

বরাদ্দ করতে হবে। 

গ্রন্থ সংগ্রহের পরিপুক্নক €(80010-518881-8108)-- 

(4) উংকষ্ট গ্রন্থ ংকলন কেবলমাত্র বিশ্বয়াভিভূত, প্রশ্নঝহল শিশু মনের সকল চাহিদা 
মেটাতে পারে না। নানাপুত্তকের ভিতরই প্রচ্ছন্ন রয়েছে অমীম অফুরস্ত জান- 

ভাগার--এই চরম সত্যকে শিশু মন প্রথষেই উপলদ্ধি ক'রতে পারেনা । গ্রন্থ প্রীতি ও 
পাঠ স্পৃহা! শিশুকে ক্রমে সত্যকে নিবিড়ভাবে আলিঙ্গন করতে সহায়ত! করে। কিন্ত গ্রস্- 
গ্রীতি একটি সহজাত প্রবৃত্তি নয়। ইহার সম্ত/বনা থাকে শিশুমনে--আর সেই সম্তবনাকে 
বাস্তবে রূপায়িত করার দায়িত্ব থাকে উপধুক্ত গ্রন্থাগারিকের উপর। এই গুরু দায়িত্ব 

কোন গ্রন্থাগারিকেরই শুধু মাত্র শিশ্ গ্রন্থ সংকলনের দ্বার সম্পূর্ণভাবে পালন করা সম্ভব নয়। 
এর জন্ত শিশুগ্রন্থাগার গুলিতে (৪010 108] 109060185 ) এর আয়োজনের বিশেষ 

গ্রয়োজন আছে। কিন্তুএই আয়োজনের জন্য যে যথেষ্ট অর্থ শিশুগ্রস্থাগারের জন্য বরাদ্দ 
হওয়া দরকার তাহ অনস্বীকার্ধ্য। 

উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের শিশুগ্রস্থাগার গুলির একটি সমীক্ষা 

ও ভবিষ্যতে গ্রহণযোগ] শিশু গ্রন্থাগার ব্যবস্থার একটি সংগঠনমূলক পরিকল্পনার বিবরণ উপস্থিত 
করা হয়েছে। 

বার্ষিক সাধারণ সভা _১৯৬৫ 

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ভ্িংশৎ বারি সাধারণ সভ। ও নির্বাচন আগামী 

১১ই জুলাই বিকাল ৫টায় মহাবোধি সোসাইটি হলে ( কলেজ স্কোয়ার) অনুটিত 

হইবে। সদশ্যগণের উপস্থিতি প্রার্থনীয়। 
কর্মসচিব । 



॥ শিশু গ্রন্থ গা্র ৪ ব্রাপ ও প্রগ্বোজনান্ুত। | 

বিমল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 

স্বরণীয় ১৮৫৭ খুষ্টাৰব। এ বছরেই গ্রেট ব্রিটেনে প্রথম “পাবলিক লাইব্রেরীজ, ত্যাক্ট' 
পাশ হয়। কিন্তু ১৯১০ খুষ্টাব্ে বরোদার গায়কোগাড়ের গ্রন্থাগার আন্দোলনই আমাদের 
দেশের গ্রন্থাগ।র-চেতনার ক্রাস্তিকাল। এরপর গ্রন্থাগারের প্রসার ঘটেছে অনেক কিন্ত 

পরিসংখ্যান নিলে দ্রেখ। যায় প্রয়োজনের তুলনায় তার সংখ্যা নগণ্য । এর একটা বড় কারণ 
আমর! গ্রন্থগারের উপযোগিত! তেমন উপলব্ধি করি ন1। প্রকৃত পক্ষে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা 

আমর! বুঝতে পারি না--মার ষখন পারি তখন গ্রন্থাগারের স্থযোগ গ্রহণে আসে নান। বাধা ও 

বিপত্তি। শিক্ষার প্রথমাবস্থাতেই যদি আমরা গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়ত। সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল 

না হই তবে পরবর্তীকালে এর প্রয়োজনীয়তার মূল্যায়নে উদাসীন থাকা আদ বিচিত্র নয়। 
কিন্তু আমাদের দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থ। পর্ষবেক্ষণ করলে ঠিক এই অবস্থাই প্রতিভাত হয়। 

গ্রন্থাগারের প্রসার লাভের জন্য প্রয়োজন জনসাধারণকে গ্রস্থাগারমুখী করা আর এর প্রথম 

সোপান প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই । কোমল মৃত্তিকায় যেমন খুশীমত রূপ দেওয়া যায় 
মনোরম! মৃত্তির, উপযুক্ত ব্যবহার প্রভাবে শিশুর কোমল মন ও ধারে ধাঁরে হয়ে ওঠে গ্রন্থ গারমুরখখী 
য| ভবিষ্তৎ জীবনে গ্রন্থাগারের সম্যক প্রয়োজন উপলব্ধি করতে সাহায্য করে গ্রভৃতভাবে। 

শিশু যখন পড়তে শেখে তখন তার পাঠস্পৃহ! থাকে বুভূক্ষার ক্ষুধার মত--একে মেটানোর 

ক্ষমতা অনেক অভিভাবকেরই থাকে না তাই “তারা ক্ষুধার তাড়ায় যেখান থেকে যা সংগ্রহ 
করতে পারবে তাই পড়বে । শিশু যদি অকালে বড়দের খাছ্য খেতে শুরু করে তবে দেখা 

দেবে যকৃতের ব্যাধি। যরতের ব্যাধির চিকিৎসা হয় কিন্ত মনোবিকার সামলানো দায়।” 

কেবলমাত্র উপযুক্ত শিশু গ্রন্থাগারই পারে এর উপযুক্ত খোরাক দিতে । 

বয়স্করা! তাঁদের বই দরকার মত বিভিন্ন জায়গা ঘুরে আনতে পারেন বা! প্রয়োজনানুযায়ী 

ছুই এক খান। কিনতেও পারেন কিন্তু ছোটদের সে রকম কোন সবিধাই নেই। গ্রস্থাগারের 
প্রসারলাভের জন্য যে পর্যাপ্ত শিশুগ্রন্থাগারের একাস্ত প্রয়োজন তার দৃষ্টান্ত আমর! পাশ্চাত্য 

দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থ। পর্যবেক্ষণ করলেই দেখতে পাই। গ্রেট ত্রিটেন, সোভিয়েত রাঁশিয়া। 

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি গ্রন্থাগার আন্দোলনে অগ্রণী দেশে শিশ্ত গ্রন্থাগার স্থাপনের জন্য 

আইন রয়েছে। এমন কি প্রত্যেক প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বাধ্যতামূলক ভাবে শিশু- 
গ্রন্থাগার ব্যবস্থাও আইনের ধারায় বিধিবন্ধ। ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে 'লি'রেনেকুজ' 

(05178571616 ০56) শিশুগ্রস্থাগার ও আমেরিকার ইয়ংটাউনের ওহিও শিশু গ্রন্থাগার 

নকল- দেশেরই শিশু গ্রন্থাগারে আদশস্থানীয়। জাপান ও কানাডায় পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত 



১৩৭২] শিশু গ্রন্থাগার ঃ রূপ ও প্রয়োজনীয়ত। ৬৯ 

শিশুদের জন্ত শ্বতন্ত গ্রন্থাগার কক্ষ প্রত্যেক সাধারণ গ্রস্থাগারেই আছে। এমন কি “নয়াচীন 
গ্রন্থাগাত্র সমিতি”ও শিশুদের গ্রস্থাগারের জন্ত ব্যাপক আন্দোলন আরম্ভ করেছে কয়েক বছর 

আগেই। কেবলযাত্র আমাদের দেশেই দেখ! যাঁয় এর চরম বৈপরীত্য 1 
১৯১০ সালে এদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলন শুরু হলেও বাংলা দেশে তার রূপ পায় ১৯২৬-২৮ 

সালে। ১৯৩৯ সালে কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয়ের গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রতিনিধি হয়ে 
স্পেনে যাঁওয়৷ নুচন| করে গ্রন্থাগার আন্দোলনের এক নৃতন অধ্যায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বঙ্গীয় 
গ্রন্থাগার পরিষদে যোগ দিয়ে এর গুরুত্ব বাড়ান অনেক খানি। কিন্তু ছোটদের গ্রন্থাগারের 

ধারণাকে সম্যকরূপ দিতে কলকাতায় মাত্র ১৯৫৫ সালে ' কিশোর কল্যাণ পাঠাগার পরিষদ” 

স্থাপিত হয়েছে । এদের উদ্যম প্রশংসনীয় সন্দেহ নেই কিন্তু এ গুরু দায়িত্ব বহন করা একটি 

প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সম্ভব কিনা তা বিচার্ধ বিষয়। এদেশে শিশুগ্রন্থাগারের সুচনাও প্রথমে 

বরোদা রাজ্ই হয়। এর পরেই নাম করতে হয় বোথাইয়ের *বাল ভবনের । নয়াদিল্লীর 

'ব্লকানজী-বাড়ি” গ্রন্থাগারও একটি উল্লেখযোগ্য শিশ্ত গ্রন্থাগার । এ ছাড়। জাতীয় গ্রন্থাগার 
(কলিকাতা ) ও রামকষ্ণ মিশন ইনষ্টিটিউট অব কালচারের ( গোলপার্ক, কলিকাতা ) সাধ।রণ 

গ্রন্থাগারের সঙ্গে একটি করে ন্বতন্্র শিশু গ্রন্থাগার আছে। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় এ অতি 

সামান্য । 

শিশুমনসমীক্ষণে দেখা যায় বাড়িতে যেখ।নে অভিভাবকের তাঁড়না ও নীরস বইয়ের 
“অ--অজগর আসছে তেড়ে" দিয়ে পড়া শুরু করতে হয় সেখানে অজগর ভীতি না থাকলেও 

চপেটাঘাঁতের ভীতি পড়ার প্রতি বিভৃষ্জাই জাগায়। কিন্তু এই শিশুকেই গ্রন্থাগার-আগ্রহী 

করে তাকে পড়ায় আগ্রহশীল করার কাজ শিশু গ্রস্থাগারিকের এবং এজন্য প্রয়োজন উপযুক্ত 

শিশু-গ্রন্থাগার। বসতি অঞ্চলের মাঝখানে শান্ত পরিবেশে সহজগমা স্থানই হবে শিশু - 

গ্রন্থাগারের নির্বাচিত এলাকা । হালক রঙে রাঙানে! এর চার দেওয়াল, নানা রঙের ফুলের 

শোভায় করবে আশপাশ ঝলমল । সুন্দর মনোমত আসবাব পত্র, নানা রঙের ছবি দিয়ে 

সাজানো ঘর আর গ্রন্থাগারিকের মিটি ব্যবহার শিশুকে আকৃষ্ট করবে গ্রন্থাগারে আসার 

জন্ত। 

তাক ভণ্তি বই, সুন্দর করে বাধানো. পাতায় পাতায় রডীন ছবির মেলা, এসব আবার 

নিজের হাতেই খুসীমত বেছে নেওয়ার ব্যবস্থা থাকলে সকল শিশ্তুই গ্রন্থাগারে আসার জন্ত 

আগ্রহাঘিত হবে। গ্রস্থাগার হল 'ঘবারখোলা রত্বভাগ্ডার'__কিন্তু এর অন্তনিহিত্ রত্বের সন্ধান 

দিতে হবে শিশুদের । তাই প্রয়োজন মাঝে মাঝে গল্প বলার ক্লাসের বাবস্থা । ধশধখর উত্তর 
দেওয়ার প্রতিযোগিতা এমন কি গ্রন্থস্থচী দেখে তাঁড়াতাঁড়ি বই বের কর। প্রতিযোগিতারও 
ব্যবস্থ। করা যেতে পারে । অনেক সময় শিশুরাই চায় নান! প্রশ্নের উত্তর--তার সঠিক উত্তর 

দেশগ়্া ও এ বিষয়ে আরও চমকগ্রদ ঘটনার সন্ধান কোন বইতে পাওয়া যায় তার হদিস দিয়ে 
শিশুর আরও পড়ার দিকে ঝোক বাড়ানো যায়। কোন বই পড়ে সে সম্বন্ধে মতামত লিখতে 

দেওয়া ও শ্রে্ঠ রচনাকারীর নাম গ্রন্থাগার মুখপজ্জে প্রকাশ করলে বই পড়ার দিকে শিশুর 

ঝোঁক আরও বাড়বে। এ ছাড়! মনোরঞ্ননের জন্য গ্রামোফোন, টেপ-রেকর্ডার প্রভৃতি রাখলে 



৭৭ রস্থাগার [জষ্ঠ 

গ্রন্থাগার ব্যবহারে শিশুকে আরও প্রলুব্ধ করা যায়। মাঝে মাঝে চলচ্চিত্রে গ্রন্থাগার সম্বন্ধীয় 
ও গ্রন্থাগার “দন্ত সংগ্রহ গ্রতিযোগিতা'র ব্যবস্থ। করছে গ্রন্থাগারের প্রসার লাভ হয়। নিজের 

নাম স্বাক্ষর করা ও নামে চিঠি আপ। সকলের কাছেই কাম্য । এই কারণে গ্রন্থাগারের হাজির। 

খাতায় প্রত্যেকের নাম স্বাক্ষরের ব্যবস্থ! ও মাসে একখানি করে গ্রন্থাগার কার্ধ-বিবরনী 

প্রত্যেক শিশু সদস্যের নামে পাঠালে গ্রন্থাগারের প্রতি তাদের আগ্রহ বাড়বে । বই লেনদেনের 

সহজ ব্যবস্থা ও বই বশড় নিয়ে পড়ার ব্যবস্থ। রাখাও বাঞ্ছনীয় । 

এই ভাবে যদি শিক্ষার প্রথমাবস্থা থেকেই শিশুদের গ্রন্থাগার ব্যবহারে আগ্রহ 

জন্নানে। যায় তবে ভবিষ্যতে গ্রন্থ'গারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তারা আরও মচেতন হবে। 

শিশুর জ্ঞ/নম্পৃহ1 বাড়াতে শিশু গ্রন্থাগারের দায়িত্ব অনেক আর সম্প্রলারণের জন্তু জনসাধারণকে 

রস্থাগারমুখী করতে হ'লে শিশু গ্রস্থাগারের অবদান অনম্বীকার্ধ। কবির কথা, "ঘুমিয়ে আছে 

শিশুর পিতা সব শিশুদের অন্তরে” এই স্বপ্ত অস্তনিহিত সত্বাকে জাগিয়ে তুলতে সবার আগে 

প্রয়োজন শিশু গ্রন্থাগার । আর পাঠবিমুখ, চঞ্চল, সমশ্তামূলক কম বৃদ্ধির শিশুদের পড়ায় 

আগ্রহী কর! ও গ্রন্থাগারের গ্রয়োজনীয়ত। উপলব্ধি করানোর কাজও গ্রস্থাগারিকের । গ্রন্থাগারের 

মাধ্যমেই শিশু তার জ্ঞানের পরিধি বাড়িয়ে তুলতে পারে--ভবিষ্তৎ স্ুষ্ঠ নাগরিক হবার প্রথম 

সোঁপানই এই শিশু গ্রন্থাগার। তাই আজ শিশু গ্রস্থ।গারের প্রয়োজনীয়তা অনেক । আর 

গ্রস্থাগারিকই শিশুদের জীবনের প্রথম জ্ঞানালোকবতিক বাহক-_তারাই আজ সত্যিকারের 

“মানুর গড়ার কারিগর”__তারাই আজ সবার চেয়ে প্রয়োজনীয় ॥ 
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বিশেষ বিজ্ঞপ্তি 
সম্প্রতি প্রকাশিত "বাংলা শিশু সাহিত্য £ গ্রস্থপঞ্ী” ডাকযোগে পাঠাইবার জন্য 

আমর! বহু অন্থরোধ পাইতেছি। কিন্তু ভি-পি-তে বই পাঠাইয়া ভি-পি ফেরৎ 

আসিলে অত্যন্ত ক্ষতি হয়। সুতরাং স্শ্লিষ্ট সকলের নিকট অনুরোধ করা 

যাইতেছে যে তীহারা যেন মনি অর্ডার যোগে টাকা পাঠাঁন। ডাকযোগে বই 

পাইতে হইলে ২১৫ পয়সা ডাকমাশুল সহ মূল্য পাঠাইতে হইবে । 
পরিষদের সদন্তগণকে শতকরা ১৪% কমিশন দেওয়! হইবে। 



শি প্রন্থাগাল্ন 2 অহািলনত্র মৌন (সত্ন্ধ 
মনোরঞ্জন জান 

গ্রন্থ হল দেবতা গ্রন্থ গার হলো নর দেবতার মন্দির। হাজার হাজার বছরের চিন্তাধারা, 

বিচিত্র সাধ-_কল্পন! ও-ভাবধারা গ্রন্থের পাতায় পাতায় শবের শৃঙ্খলে বাধা আছে। এই শব্দের 

কল্লোল যেন বহুযুগের ওপার হতে বর্তমানকালকে কণ্ত বিচিত্র এবং টৈচিত্র্যের আনন্দময় 
অঙ্ৃভূতিতে অন্ুরঞ্জিত করে আগামীকালের স্বপ্রকল্পনার আঙিনায় হাত বাঁড়িয়েছে। 

রূপ-র স-শব্দ-গন্ধে ভরা এই পৃথিবীর সৌন্দর্যের কথ যখনই মনে আসে--যখনই আমাদের 

বিচিত্র সাধের আশায় প্রাণ ব্যাকুল হয়ে ওঠে তখনই মনে হয় এর উৎসের কথা-_ 

স্থট্টির কথ! । 

শিশু গ্রন্থাগার সেই উৎসস্থল। মনে মনে হারিয়ে যাওয়ার আনন্দে শিশুর। অবাক 

চেখে তাকিয়ে থাকে তাদের জিজ্ঞাসার উত্তরের জন্যে । শিশুমনের এক বিশেষ সত্তা, এক 

বিশেষ ভাব-কল্পন! এর মধ্যে অত্যন্ত নিঃখবে নিবিড়ভাবে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করছে। জিজ্ঞাস্থ 

উত্ম্ক মন কল্পনাবিলাসের রডীন চিত্র এদেব কাছে নিত্যনতুন জগতের আলে] এনে দেয়। 

জাতীয় জীবনে তাই শিশুগ্রস্থাগার হল মহামিলনের মৌনসেতুবন্ধ। স্থৃতরাং নতুন কিছু 
জানবার আকাঙ্খ!, কৌতুহল ও আগ্রহকে বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে একটি মননশীল ও সৃষ্টিশীল 
শ্রোতে প্রবাহিত করার সুযোগ আজ এসেছে । আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে রয়েছে অফুরস্ত আশা, 

আমাদের সৃষ্টির মূলে রয়েছে প্রকাশের আনন্দ আর আমাদের চিন্তার অন্তরালে রয়েছে সুষ্ঠ, 

সমাজ তথা জগৎ গড়ার পরিকল্পনা । আমাদের শ্বপ্নুকে বাস্তবে রূপায়িত করতে হলে সর্বাগ্রে 

চাই শিশত গ্রন্থাগার, চাই শিশু শিক্ষা। 

এই উপলব্ধি থেকেই আমাদের বাংল! দেশে যে কয়টি শিশু গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছে তার 
মধ জাতীয় গ্রন্থাগারের শিশু বিভাগ এবং গোল পার্কের রামকৃষ্ণ মিশনের শিশু বিভাগ উল্লেখ- 

যোগ্য । এছাড়া জেলা গ্রন্থাগার ও গ্রামীন গ্রাস্থাগারেও একটি করে শিশু বিভাগ আছে যা 
প্রয়োজনের তুলনায় অতি সামান্ত। 

জানই সকল শক্তির মুলাধার, আর সেই জ্ঞানের অনস্ত উৎস হচ্ছে গ্রস্থাগার। যুগ- 

যুগান্তর ধরে জগতের শ্রেষ্ঠ মনীধীগণের চিন্তার ধার গ্রন্থাগারের মধ্যে নিবন্ধ আছে, সেই জ্ঞান 
সভারে সমৃদ্ধ হওয়ার জন্য সভ্যজগতে প্রতিযোগিতা চলেছে । স্থতরাং জাতিকে জ্ঞান গৌরবে 

গরীয়ান করে তুলতে হলে শিশুগ্রন্থ'গারের ওপর আমাদের আগে দৃষ্টি দিতে হবে । 
আমাদের দেশে শিশুগ্রস্থাগার এখনও আলাদ! এবং শ্বয়ংসম্পূর্ণভাবে কাঞ্জ করতে 

পারছে না । কারণ শিশুদের নিয়ে যেখানে কাজ সেখানে যে অনেক রকম সমস্যার সম্মুখীন 
হতে হয় একথা বল! বাহুল্য মাত্র। মূল কয়েকটি বিষয়ের ওপর আমাদের অবস্থাই নজর রাখতে 
হছাবেশ 
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১1 হুন্দর পরিবেশযুক্ত গৃহ ও আসবাবপত্র ; 

২। শিশু গ্রন্থ বা সাহিত্য নির্বাচন; 
৩। শিক্ষিত তথা সংবেদনশীল এবং শিশু মনম্তত্ব বিষয়ে জ্ঞান আছে এরূপ 

গ্রন্থাগারিক নিয়োগ ; 

৪। গ্রন্থাগারের শৃঙ্খল! বজায়; 
৫ | আকর্ষনীয় নিত্য নতুন বিষয়ের পরিকল্পন! সহযোগে শিশুমনে নবনব জ্ঞানের 

" উন্মেষ সাধন। 

শিশুমন চায় এমন একট! পরিবেশ য! তাদের মনকে সর্বদা একট বৈচিত্রময় আনন্দের 

সাতসমুত্রের তের নদীর পারে নিয়ে যায়। স্থৃতরাং গ্রন্থাগার গৃহ এমন স্থন্দর ও সুপরিকল্পিত 
হওয়] চাই--শিশুর! গ্রন্থ'গারে প্রবেশ করা মাত্রই যেন আকুষ্ট হয়। 

শিশু গ্রন্থাগারের আসবাবপত্র সম্পর্কে আগাদের বিশেষভাবে ওয়াকিবহাল থাকতে হবে। 

শিশু গ্রন্থাগারের সকল শিশুই যেন সব সময় মনে করতে পারে যে এট। তাদেরই গ্রন্থাগার । 
গ্রন্থাগারের সমস্ত জিনিষপত্রও যেন তাদের । এজন্ত শিশুগ্রন্থাগারের শেল্ফগুলি ছোট করে 
তৈরী কর! হয় যাতে তার! নিজেরাই তার ব্যবহার করতে পারে। তবে এই অবাধ গতিবিধির 

ওপর এমন একট! নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থ। থাকবে যা তার কোনরকমেই বুঝতে পারবে ন1। 

শিশুরা দেশের ও জাতির ভাবী নাগরিক তাঁদের ওপরই দেশের ভবিঘ্তৎ নির্ভর 
করে। অতএব প্রথম হতেই তাদের শিক্ষার বনিয়াদ পাকা করতে হবে। জ্ঞানের পরিধি 
বাড়াতে হবে। বিগ্ভালয়ের গণ্ডীর বাইরে একমাত্র যেখানে স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দভাবে শিক্ষালা 
কর! ধায় সেই প্রতিষ্ঠান হল গ্রস্থাগার। সে বিদ্যালয় গ্রন্থাগারই হোক বা অন্য যেকোন 

সাধারণ গ্রন্থাগার হোক উদ্দেশ্য সেই এক--আমাদের শিশুদের আশা-আকাঙাকে 

উদ্দীপিত করে, জ্ানবলে বলীয়ান করে নবজ্জাঁতি গড়ে তুলতে হবে। সুতরাং শিশু গ্রন্থাগারে 
এমন সব পুস্তক নির্ব'চন কর! দরকার য| শিক্ষনীয় তো৷ বটেই উপরস্ত চিত্তবিনোদক, যার উদদেশ্থয 

হবে চোখ ভোলানে। নয় চোখ ফে।টাতে সাহ।য্য করা। নিজেদের পছন্দমত স্বাধীন সত্তার 

অন্থশীলনের অবাধ যোগ পেয়ে তাঁরা জ্ঞানলিগ্প, হয়। গ্রন্থাগারের প্রতি তাদের সম্প্রীতি বাড়ে 
এবং প্রকৃতপক্ষে গ্র্থগ্রীতিরও দ্রুত প্রসার ঘটে । কিন্তু বই বাড়ীতে নিয়ে যাওয়ার সময় গ্রস্থা- 
গারিকের সাহাষ্য আবশ্ক। স্থৃতরাং গ্রন্থাগারের এমন সব.বই নির্বাচন করতে হবে যেগুলো 

মানুষ গঠনের সহায়ক অর্থাৎ সব রকম দৃষ্টিকোণ থেকে এর বিচার কর! গ্রয়োজন। 

গ্রন্থাগারের সঙ্গে বড়দের যে সম্পর্ক ছোটদের সঙ্গে সে সম্পর্ক আশা করা যায় না। 

কারণ বড়রা নিজেদের বিবেচন মত বই গ্রহণ করতে পারে কিন্ত ছোটদের সে বিবেচনাশক্তি 

নেই স্থতরাং একটু আগে সংখ্যায় অধিক শিশুগ্রস্থাগার নেই বলে যে দুঃখ প্রকাশ করছিলাম 

তা কিন্তু বাস্তবে এক কঠিন সমশ্তামূলক কাজ; কেননা শিশ্ত গ্রন্থাগারের পরিচালনা যদি ভাল 

না হয় তাহলে দেশের একট। বড় জাতীয় ক্ষতি হয়ে যেতে পারে --এ আশঙ্ক। আমাদের অমূলক 
নয়। আমার মনে হয় প্রত্যেক সাধারণ গ্রন্থাগারের সঙ্গে একটি শিশুবিভাগ থাকা একান্ত 
ক্বাবন্তক। অতএব শিশু গ্রন্থাগার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রন্থাগারের পরিচালক মগ্ুলীয় এবং 
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সবচেয়ে বেশী গ্রন্থাগারিকের | গ্রস্থাগারিককে শিশুমনঘ্তত্ব সম্পর্কে সব সময় সচেতন থাকতে 

হবে--এবং শিশু সাহিত্য সম্পর্কে পুরাজ্ঞান আমত্ব করতে হবে। নিয়মশৃঙ্খল। জ্ঞান, একটি 

সহিষ্ণু, মননশীল ও সাবেদনশীল মনোভাব, একটি সহাহ্ভূতিশীল আগ্রহ, প্রীতি ও ভালবাঁসাই 
শিশু গ্রস্থাগারের গ্রস্থাগারিকের গুণগত বৈশিষ্ট্য। শিশু গ্রন্থাগার পরিচালনার জন্য উপযুক্ত শিক্ষা 
ও ট্রেনিং-এর প্রয়োজন। স্থতরাং আমাদের গ্রন্থাগারিকদের আজ দায়িত্ব নিয়ে দেশ গড়ার 

ভূমিক! গ্রহণ করতে হবে! 

শিশু গ্রন্থাগারের নিয়ম-শৃঙ্খল! এমনভাবে রচিত হবে যে ছোটরা যেন বুঝতে না পারে 

যে তাঁরা একট| নিয়মের বেড়াজালে তবন্ধ হয়ে আছে। অথচ প্রতিটি কাজের মধ্য দিয়ে 
তাদের ষে নিয়মশৃঙ্খলাগুলোকে মেনে চলতে হবে নে গুলোকে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতে হবে 

যাতে তারা আস্তে আস্তে সকল কিছুই গ্রহণ করতে পারে। সুতরাং গ্রন্থাগারিককে সব সময় 
দৃষ্টি রাখতে হবে-_যেন সাপও না মরে আবার লাঠিও না ভাঙে। 

শিশুণের গ্রস্থাগারেরও বড়দের মতো! [২601:61506, 1,21701178 এবং 761100191 

বিভাগ খাকা চাই। সবুজের মনে আনন্দের নেশ। জাগিয়ে তুলতে হবে-_তাদের তুল ভ্রাস্তিকে 
খুব বড় করে ন! দেখে সব সময় সাহাষা করতে হবে। তাদের সাহায্যের জন্য, তাদের গ্রেরণ। 
দেওয়ার জন্তু, তাদের উত্স্ক মনে হাসি ফোটানোর জন্য মাঝে মাঝে গল্পের আসর করতে 

হবে। অনীম কৌতৃহল, অখণ্ড জন পিপাঁস! এবং অবাক বিস্ময়ের অবতারণা করে গ্রস্থা- 
গারিককে একট! গঠনমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। ছায়াচিত্র, প্রদর্শনী, আলোচনা 
সভা, গ্রন্থাগারের পুস্তক ব্যবহার শিক্ষা দেওয়া, গ্রস্থপাঠে শিশুদের উৎসাহ দেওয়। এ সবই উক্ত 
পরিকল্পনার অঙ্গীভূত হবে । 

জ্ঞানের চর্চায় গ্রন্থাগারের দান যে অপরিসীম তা! জানানই হল আসল কাঁজ। শিশুর 

মনোবৃত্তিকে, ব্যক্তিত্বকে, মেজাজকে মানব জাতির কল্য।ণে নিয়োজিত করতে হবে। জ্ঞানের 

বৈছ্যতিক স্পশে তাদের দেহে প্রাণসঞ্চার করতে হবে। তবেই হবে শিশু গ্রন্থাগার একটি 

মহামিলনের মৌন সেতুবন্ধ । 
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অমিতাভ বন্থ 

সমাজের ভিত্তি হল শিশু__তার সামগ্রিক সত্বার পূর্ণ বিকাশেই আসবে সমাজের মঙ্গল। 
কৌতুহল, অনুসন্ধিৎস! ও কল্পনাপ্রবণতা শিশুর প্রাণধর্ম। এই প্রাণের ধর্ম যাতে মরে না যায়, 
পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের দ্বারা যাতে শিশুজীবনের অভিব্যক্তি আপনার ধারাকে অব্যাহত রাখতে 

পরে, তার দায়িত্ব সমাজের। সমাজ তার এই দায়িত্ব পালন করে শিক্ষায়তনের মাধামে। 

কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞত। থেকে দেখ। যায় যে, অস্ততঃ আমাদের দেশে, শিক্ষায়তনের পক্ষে ভার 

স্থনির্দি্ট ও সীমিত পরিসরের মধ্যে শিশুর মানসিক বিকাশের সর্বাঙ্গীন দায়িত্ব পালন করা সম্ভব 

হচ্ছে না। যে কোনও কারণেই হোক না কেন সমাজের এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকে উপেক্ষা 
কর! হলে পরিণামে সে শুধু শিশুরই নয়_সমগ্র সমাজের তথ! সমগ্র জাতির পক্ষে সমূহ ক্ষতি। 
সমাজ কল্যাণের একটি বিশিষ্ট কেন্দ্র গ্রন্থাগার আজ তার সম্পদ, পরিবতিত দৃষ্টিভঙ্গী এবং 
সমাজসেবার মহান ব্রত নিয়ে এই গুরুদায়িত্ব পালনের জন্ত এগিয়ে এসেছে। গ্রন্থাগার মনে 

করে সমাজের এই সঙ্কট মোচনে হয়ত সে কিছুট। সহায়ত করতে পারে। 

আজকের দিনে গ্রস্থাগার নিছক অবসর বিনোদনের কেন্দ্র নয়। তার সেবাব্রত 

সমাজের মুষ্টমেঘ্স কয়েকজন শিক্ষিত ও জ্ঞানীগুণী লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। গ্রন্থাগার 

সমাজের সকল শ্রেণীর, সকল স্তরের এবং সকল বয়সের লোকের প্রতি তার সেবাব্রত সাধ্যমত 
প্রসারিত করতে চায়। শিশুমনের রহস্য অপরিসীম, তার হৃদয়ের বিচিত্র বর্ণচ্ছটায় নিত্যনৃতন 
কল্পলোকের স্থষ্টি হয়। তাঁর মধ্যে সর্ধদাই প্রশ্ন জাগে, এইটা কি? এই রকম হয় কেন? 
এইট! যদি এরকম হত? গ্রন্থাগার শিশুর এই সক্তিয়, যুক্তিশীল ও আনন্মময় সত্তাকে সার্থক 
পরিণতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার ব্রত গ্রহণ করতে প্রস্তত। 

শিশু গ্রন্থগার সম্বন্ধে কোনও আলোচন! করার আগে হ্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে শিশুরা 
কেন পড়তে চায়? অদম্য কৌতুহল, অগাধ কল্পনা এবং প্রবল অনুসন্ধিৎসা শিশু চরিত্রের 
বৈশিষ্ট্য । এর কোনও না কোনও একটির তাগিদে শিশু পড়ার আগ্রহ অনুভব করে। প্রশ্ন 

উঠতে পারে শিশুর! স্বভাবত:ই খেলাধূল! ভালবাসে, পড়ার চেয়ে খেলাই শিশুর কাছে বেশী 

প্রিয়, স্থতরাং খেল! ছেড়ে সে কি নিজে থেকেই পড়তে চায়? তার উত্তরে আমাদের-- 
বন্তব্য--জীবনের নানা ঘটন! সবসময়েই শিশুর মনে কৌতুহলের সঞ্চার করছে 1 যখন একবার 
তার কাছে একথা প্রতিপন্ন হয় ষে, বইয়ের মধ্য দিয়ে তার কৌতুহল ও উঁৎস্থক্য পরিতৃপ্ত হতে 
পারে তখনই সে বৃভূক্ষুর আগ্রহ নিয়ে পড়তে চায়। কখনও তার মনের চাহিদ! এত প্রবল হর 

ষে সে খেল। ভূলে পড়ায় মেতে ওঠে। 

পাঠম্পৃহা! সঞ্চারিত হলে যে পরিমাণ পুস্তক শিশুমনের চাহিদা মেটাতে পারে চারি 

.. কোনও €লাকের পক্ষেই শিকুকে তা..দেওয়া, সম্ভব নয়... উপযোগী ও. পর্যাপ্ত. পুত্ুকে 
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অনেক পরিণত বয়স্ক লোকও তাদের পক্ষে যতট! জান! ও পড়াশুনা করা উচিত ত পারেন না। 
ব্যক্তিগত পুস্তক সংগ্রহ রাখ খুব কম লোকের পক্ষেই সম্ভব। শিশুদের পক্ষে দুই একটির বেনী 

বই কেনা সম্ভব নয়। এই অবস্থায় এলোমেলে। ভাবে তার! ছু'চারখানা বই পড়ে। এই জন্তই 
শিশুর পক্ষে স্থন্দর, সুপরিকল্পিত একটি গ্রন্থাগারের প্রয়োজন, যেখান থেকে সে তার শিশু 

মনের উপযোগী খোরাক পাবে। বিভিন্ন বিষয়ের নান! শ্রেণীর পুস্তকের সংস্পর্শে এসে তার 

কৌতূহল পরিতৃপ্ত হবে, তার কল্পনা সপ্ধীবিত হবে, মনের গ্রদার ঘটবে, তার আনন্দময় সত্ব! 
সার্থক হবে। 

শিশুগ্রস্থাগারগুলির প্রধান কর্তব্য--যে সকল শিস্তর অক্ষর পরিচয় হয়েছে এবং যারা 

আরও পড়তে চায় তাদের বয়স উপযোগী বিভিন্ন বিষয়ের শিশুপাঠ্য পুস্তক পর্যাপ্ত পরিমাণে 

যোগান দেওয়! | কিন্তু শিশুদের এই পুস্তক যোগান দেওয়ার পিছনে সংগঠনমূলক যে উদ্দেশ্ঠই 
থাকনা কেন শিশুগ্রস্থাগারের মূল উদ্দে্ঠ শিশুর সঙ্গে বইয়ের একটি স্বাভাবিক ও আকর্ষণীয় 

সম্পর্ক গড়ে তোলা । এই প্রপঙ্গে একটা বিষয় উল্লেখ কর প্রয়োজন শিশুর খেলার সঙ্গে পড়ার 

যেন কোনও বিরোধ না ঘটে। শিশুর অবসরের দিকে লক্ষ্য রেখে গ্রন্থাগারের কাজের সময় 

নিদ্ধারণ করতে পারলে ভাল হয়! সম্ভব হলে গ্রন্থাগারেরও কিছু কিছু খেলার ব্যবস্থা রাখা 

শ্রেমঃ | শিশুর যেন কখনও মনে না হয় যে আমর! তাকে ফাকি দিয়ে ভুলিয়ে বই পড়ানোর 

জন্য গ্রন্থাগারে আবদ্ধ রাখার চেষ্ট! করছি। 

ছোটবেল! থেকেই শিশুর মধ্যে যদি পাঠভীতির সঞ্চার হয় তাহলে পরিণত বয়সেও তার 
ংশোধন হওয়া কঠিন। শিশু গ্রন্থাগার ব্যবস্থা এমন হওয়া উচিত যে শিশু নিজে থেকেই 

গ্রন্থাগারে আসবে। বই পড়াটা তার কাছে যেন ভয়ের বন্ত না হয়ে আনন্দের বস্তু হয়ে ওঠে। 
শিশুর মানসিক প্রবণতার প্রতি লক্ষ্য রেখে শিশু গ্রন্থাগারে পুস্তক নির্ধাটন করা 

আবশ্তক। সঠিক ভাবে পুস্তক নির্বাচনের জন্য শিশুদের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার কোন্ 

ধরনের বই পড়! উচিত তা ভালভাবে জান। দরকার । নির্বাচিত পুস্তকের বিষয়বস্ত ও ভাষা 
শিশুর মানসিক গঠন ও শমতার সঙ্গে সামপন্ত রেখে সহজ ও স্বাভাবিক হওয়া উচিত। 

কিন্তু এখানেও শিশুর স্বাধীনত! ও শ্বাতম্ত্রের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এমন অনেক শিশু 
আছে যার সমবয়সী অন্তান্ত শিশুরা! সাধারণতঃ যে বইপড়ে সে বই তার ভাল লাগেনা, সে 

আরও উন্নত ধরণের বই পড়তে চায় । গ্রন্থাগারে সে যেন কোনও রকম বাঁধা না পায়। শিশুদের 

জন্য কয়েকটি 909133910 ও 0185510 পুস্তক আছে। কিন্তু সেই বইগুলোই যে সবসময় 

শিশুদের কাছে সমাদূত হবে তার কোনও অর্থ নাই। যদি কোনও একটি হ্ৃবিখ্যাত 
রূপকথার বইয়ের পরিবর্তে 'পোকামাকড়ের কথা” বইটি একটি শিশুর কাছে প্রিয় হয় তাহলে 

বিশ্মিত হওয়ার কোনও কারণ নাই । ন্থৃতরাং 965150510 ও ০1955108 বইয়ের সঙ্গে অন্যান্ত 

নান| বিষয়ের ও নানা ধরনের বই শিশুগ্রস্থাগারের জন্য সংগ্রহ করতে হবে। ষে বই শিশুর 

ভাল লাগে ন৷ তাকে সেই বই পড়ানো কোন মতেই সম্ভব নয়, উচিতও নয়। 

পুস্তকের মান নির্ধারণের সময় তার অঙ্গ সৌষ্টবের গ্রশ্নকে কখনই উপেক্ষা! করা উচিত 
নয়। সৌন্দর্ষের গ্ররতি আকর্ষণ মানুষের, বিশেষতঃ শিশুর সহজত। স্থৃতর|ং শিশুদের জন্য 
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নির্বাচিত প্রতিটি পুস্তক চিত্ররাঁশির সম্ভারে সমৃদ্ধ হয়ে যাতে সবদিক থেকে আকর্ষণীয়,হয় 

সেদিকে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন । শিশু গ্রন্থাগারে পুস্তক নির্বাচনের বড় কথা এই যেযেন কোন 

মতেই জোর করে শিশুর মনের উপর কোনও শিক্ষণীয় বিষয় চাপিয়ে দেওয়া না হয়। 

শিশ্তুগ্রস্থগারের পক্ষে পুস্তকের পরেই গুরুত্বপুর্ণ বিষয় হল তার অবস্থান, পরিবেশ ও 
ভবন (89110105 )। যেখানে অত্যধিক যানবাহনের আনাগোনা, লোকজনের ভীড় 

সেখানে শিশুদের পাঠানো বিপজ্জনক। কাজেই তাদের বাসস্থানের কাছাকাছি গ্রন্থাগার 

স্থাপনই শ্রেযঃ | শিশুগ্স্থাগারের জন্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র স্থান থাক প্রয়োজন। স্থমম্পূর্ণ এক 
একটি ছোট বাড়ীই শিশুগ্রস্থাগারের পক্ষে উপযোগী । গ্রস্থাগ!রের সামনে অথবা চার পাশে একটি 

সুন্দর বাগ।ন রঙীন মাছের একটি ছোট চৌধাচ্চা অথবা ৪08118, পরিচ্ছন্ন ও সুশোভিত 
পাঠকক্ষ যাঁর দেওয়াল গুলি রঙবেরঙের বিচিত্র ছবিতে ক্থুসজ্জিত-_শিশুগ্রস্থাগারকে মনোরম ও 

আকর্ষণীয় করে তোলে। শিশুরা পরিবেশ * সৌন্দর্য সম্পর্কে খুব সজাগ ও সমবেদনা শ্ীল। 
স্থতরাং শিশুগ্রস্থাগারে পরিচ্ছন্নত| ও সৌন্দর্যের দিকে লক্ষ্য রাখা বিশেষ প্রয়োজন। 

শিশু গ্রন্থাগারের আসবাব পত্রগুলিও সুন্দর ও শিশুদের উপযোগী হওয়া! উচিত। চেয়ার- 

গুলি ১৪ ইঞ্চির বেশী ও আলমারী ও শেল্ফ গুলো ৫ ফুটের বেশী উচু হলে চলবেনা । 
শিশু গ্রন্থাগারের অবারিতদ্বার প্রথা 40987 00655 9550610এর বিশেষ প্রয়োজনীয়ত। 

আছে। কারণ এই প্রথায় তার! পুস্তকের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আনতে পারে। 4091 4&00883 

3530679 তাদের মধ্যে পড়ার আগ্রহ ও দযিত্ববোধ সঞ্চারের পক্ষে সহায়ক । মোট কথ। 

্রন্থগারে শিশুর স্বচ্ছন্দগতি কোথাও যেন বাঁধ! ন! পায়--এই পরিবেশ তার যেন ঘরোয়া বলে 

মনে হয়। এই প্রসঙ্গে পাশ্চাত্যের কোনও একটি আদর্শ শিশু গ্রন্থাগার সম্বন্ধে একটি শিশুর 
মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য--“[€ 15 ৪. 10115010050 1% ৰ 

এখন আমাদের আলোচ্য বিষয়___শিশু গ্রন্থাগার পরিচালনার কাজ কি ধরণের হওয়া উচিত। 

প্রবমত:, শিশুর যাঁতে বাড়ীতে বই নিষে গিয়ে পড়তে পারে তার ব্যবস্থা অবশ্থই থাকা! 
উচিত। 

দ্বিতীয়তঃ, তার] যাঁতে গ্রস্থাগারে বলে পড়তে পারে তার সবরকম সুযোগ-সুবিধা রাখা। 

শিশুদের উপযোগী সাময়িক পত্রিকা ও রাখতে হবে । 

তৃতীয়ত, শিশুদের উপযোগী কতকগুলি অনুসন্ধান সহায়ক পুস্তক রাখতে হুবে। 
যাতে শিশুমনের অজজ্র জিজ্ঞাসার উত্তর পাঁওয়। যাঁয়। 

প্রসঙ্গক্রমে শিশু গ্রন্থাগারে কি ধরণের গ্রন্থস্থচী (08510£86) হওয়া উচিত সেই সম্পর্কে 

ছু'চারটি কথা বল। প্রয়োজন । বয়স্কদের গ্রন্থাগারে বিশেষতঃ গবেষণ| সহায়ক গ্রন্থগারে 

(1২656821:01) 1,10215) গ্রন্থহচীর প্রয়োজন যতটা গুরুত্বপূর্ণ শিশু গ্রন্থাগারে ততট। নয়। 

শিশু গ্রন্থাগারে বিষয়ের ব্যাপ্তি সীমিত। অবারিত দ্বার শিশু গ্রন্থাগারে পুস্তকের পরিচয় প্রত্যক্ষ 
সংস্পর্শের মাধ্যমে সহজলভ্য । স্থৃতরাং শিশু গ্রন্থাগারে গ্রন্থস্থচী যেন লেখ্য-বিস্তাসে ভারাক্রান্ত 

ম৷ হয, সহজ ও মরল হয়। শিশুরা যাতে ছোট বেলা থেকেই গ্রস্থনস্তারের সাথে গ্রন্থচ্ছচীর 
সম্পর্কটা বুঝতে পারে, তাহলেই যথেষ্ট । 



১৩৭২ ] শিশু গ্রন্থাগার ঃ আদর্শ ও কর্মপন্থা ৭৫ 

শিশুর আন যাতে কাল্পনিক ও বাস্তব-সম্পর্কশূন্ত না হয় সেইজন্ত একটি 40৫10- 
508] বিভাগের একান্ত গ্রয়োজন। এই বিভাগে রেডিও, চলচ্চিত্র, ম্যাজিক ল্যানটা্ণ, 

টেপ-রেকর্ডার ইত্যাদির ব্যবস্থা থাকা উচিত। ছোটবেল। থেকেই মনের মধ্যে যদি কোন 

বিষয়ে ভূল ব। অস্পঞ্ট ও দুর্বল ধারণ! থাকে তাছলে সেই ধারণার সংশোধন কর! কঠিন ও 

সময় সপেক্ষ। তাছাড়! শিশুর জ্ঞান যদি প্রত্যক্ষ বস্তুর সংম্পর্শে ন। এসে কল্পনাশ্রিত হয়ে থাকে 

তাহলে তার উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশ আশ! করা যাঁয় না। 

বস্ততঃপক্ষে শিশুগ্রস্থাগার নিছক গ্রন্থাগার নয়। শিশুমনের সামগ্রিক বিকাশ ও প্রকাশের 

পথে গ্রন্থ'গারের দায়িত্ব অনেক । স্ৃতর।ং শিশুগ্রস্থাগারে বই ছাড়া অন্তান্ত যে সকল পদ্ধতির 

সাহায্যে শিক্ষ। ও আনন্দের উপকরণ পরিবেশিত হয় সেই সম্প্রসারণ কার্ষের একান্ত প্রয়োজন। 

শিশুদের গল্প শোনাতে হবে, গন্ন বলতে দিতে হবে, তাদের গান শোনাতে হবে, অভিনয়, 

আবৃত্তি ও আলোচনার সুযোগ দিতে হবে, ছবি আকতে দিতে হবে প্রশ্ন করতে দিতে হবে, 

তাদের নিঙ্গেদের কৃতিত্বের কাহিশী বর্ণনায় উৎসাহিত করতে হবে। এক কথায় শিশু গ্রন্থাগার 

হবে শিশুদের সাংস্কতক কেন্দ্র, কল্পন। ও 'আনন্দের জগৎ । এখনে শিশুর। পাবে আনন্দের 

পরিপূর্ণ আয়োক্গণ, আপনার বিকাশ ও প্রকাশের বিচিত্র স্যোগ ও ব্যবস্থ। | 

শিশুগ্রন্থ(গারের সাফল্য ও উন্নতি বহুলাংশে নির্ভর করে গ্রন্থাগারিকের শিক্ষা-দীক্ষা! এবং 

ব্যক্তিত্বের উপর | সাধারণতঃ অধিকাংশ শিশ্রগ্রন্থাগারেই মহিলা কর্মী নিয়োগ করা হয়। 

এই কারণে যে, শিশুর প্রতি ভালবাস। ও নেই তাদের সহজাত । কিন্তু শিশুকে শুধু ভালবাসলেই 
চলবে না, শিশুর সরলত। ও প্রাণচাঞ্চল্য নিয়ে শিশুদের সঙ্গে মিশতে হবে । শিশুর গ্রুতি অগাধ 

স্নেহ ও সহানুভূতি এবং অসীম ধৈর্যের সঙ্গে তাকে শিশুর সব কথ| শুনতে হবে, তার প্রশ্নের 

উত্তর দিতে হবে, সে য| জানতে চায় বাঁ যে বই পড়তে চায় তাকে তাই দিতে হবে। শিশু- 

্রস্থাগারিককে প্রত্যেকটি শিশুর দ্রিকে ব্যক্তিগতভাবে দৃষ্টি রাখতে হবে। শিশুগ্রস্থাগারিককে 

এমন মধুর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হতে হবে যাতে প্রত্যেকটি শিশু নিঃসঙ্কোচে তাঁকে তাদের বন্ধুর মত 

ভালবেদে নিজেদের মনের কথা বলতে পারে। গ্রন্থাগারের শৃঙ্খল! বজায় রাখার দায়িত্ব 

্রস্থাগারিকের-_কিস্তু সেইজন্য কখন তিনি কোনও শিশুর প্রতি রূঢ় হবেন না। 
বৃত্তিকুশলতার সঙ্গে সঙ্গে শিশুগ্রন্থাগারিকের শিশু-মনন্তত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন । 

তাঁকে শিশুর মানসিক গঠন, তার পছন্দ-অপছন্দ, তাৰ সদ্গুণ ও দুর্বলতা কি তা জানতে হবে। 

শিশু সাহিত্য সম্বন্ধে গ্রন্থাগারিকের ব্যাপক ধারণ। থাক। প্রয়োজন । 

শিশু গ্রস্থাগারিককে নিজেদের দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা! ও সামাজিক পরিবেশ এবং 

এ্রতিহা ও সংস্কৃতিকে জানতে হবে। তাকে দেখতে হবে শিশু কোন্ অবস্থার মধ্যে মান্য 

হচ্ছে, সেই অবস্থার সঙ্গে সামগুস্ত রেখে গ্রস্থাগার পরিচালনা করতে হবে। 

নিছক শিক্ষাগত ষোগ্যতাই কোনও গ্রস্থাগারকর্মীকে স্থদক্ষ করে তুলতে পারে না। 

আমাদের দেশে গ্রন্থ/গার প্রশিক্ষণ ব্যবস্থায় শিশুগ্রস্থাগারিকদের বিশেষভাবে শিক্ষা 

(99691511560 ৭:580196 ) দেওয়ার কোন ব্যবস্থা এখনও হয়নি । বিশ্ববিদ্যালয় 

কর্তৃপক্ষ এবং সরকারের নিকট আমাদের আবেদন ষে তীরা যেন এই বিষয়ে চিন্ত। কষেন। 



থ গ্রন্থাগার | স্যেষ্ 

একট! প্রশ্ন স্বভাবতঃই উঠতে পারে যে শিশুর সামগ্রিক বিকাশের দায়িত্ব যখন শিক্ষায়তনের 

তখন পৃথকভাবে শিশুগ্স্থাগার স্থাপন ন| করে উন্নততর বিদ্যালয় গ্রন্থ'গার ব্যবস্থার মাধ্যযে 
শিশুরা যাতে গ্রন্থাগারের সকল স্থযোগ সুবিধ। পায় সেই চেষ্ট। করলেই শিশুগ্রস্থাগারের উদ 
সাধন হয়। যুক্তির দিক দিয়ে এই ধারণ| থুব ভ্রান্ত না হলেও বাস্তব অভিজ্ঞতা! থেকে দেখা 
যায় যে বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের পক্ষে শিশু গ্রন্থাগারের কাজ হুষ্টুভাবে করা সম্ভব নয়। বিষ্যালয়ে 

একটি স্নির্দিষ্ট গম্থ/র মধ্য দিয়ে শিশুকে পরিচালিত করতে হয়। এই সুনির্দিষ্ট কার্ধধারার 

মধ্যে শিশু-গ্রন্থ'গারের কাজ করতে হলে তার মূল উদ্বেশ্ট ব্যাহত হবার সম্ভাবন! থাকে। 

গাশ্চাত্য-দেশের বিষ্ভালয় গ্রন্থাগারগুলি অনেক উন্নত ধরণের কিন্তু সেখানেও শিশ গ্রন্থাগারের 

যথেই চাহিদ। আছে। 
আমাদের দেশে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা এখন গঠনের পথে। শিশুগ্রস্থাগারের কাজ সবেমাত্র 

শুরু হয়েছে। উন্নতধরণের কয়েকটি শিশুগ্রন্থাগার প্রতিঠিত হয়েছে। কিন্তু আমাদের 

প্রয়োজনের "তুলনায় তা খুবই অকিঞ্চিৎংকর। হু শিশুগ্রস্থাগার ব্যবস্থার অভাবে সমাজের, 
দেশের তথা সমগ্র জাতির সমূহ ক্ষতি হচ্ছে। সংগ্লিষ্ট সকলের নিকট আমাদের একান্ত অন্নুরোধ 

যে তীর! যেন এই বিষয়ে মত্বর অবহিত হন এবং এই গঠনমূলক প্রচেষ্টায় উদ্যোগী হন। 
পরিশেষে একটি কথ! বলব। শিশ্ত গ্রন্থাগারে আমরা যাদের দেবা করি শৈশব অবস্থা 

পার হয়ে ভার| যখন বয়ঃন্ধি 20016506706 ) স্তরে উপনীত হয় তখন তাদের মধ্যে একটা 

সামগ্রিক পরিবর্তনের আভাম দেখা যায়। বয়ংক্রমের এই স্তরে শিশুগ্রস্থাগার অবান্তর, আবার 

বযস্কদের গ্রন্থাগারের পক্ষেও ছার! সম্পূর্ণ উপযুক্ত নয়। সাধারণ গ্রন্থাগারে একটি পৃথক বিভাগ 

অথবা বিষ্ভালয় গ্রন্থ'গারে একটি বিশেষ ব্যবস্থার মাধামে এই বয়ঃসদ্ধিস্তরের উপযোগী গ্রন্থাগার 

ব্যবস্থা গড়ে তোল! সম্ভব। এই দিকটি উপেক্ষিত হলে শিশু গ্রন্থাগারে এত যত্ব ও চেষ্টায় যে 
গাঠকগোর্ঠী গড়ে তোল! হয় বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাদের মধ্যে অনেকেই গ্রন্থাগারের গ্রতি 
অন্রাগ হারিয়ে ফেলবে। 
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উনবিংশ ঝঙ্গীঘ্ণ গ্রন্থাগার সাম্মলন 
সংক্ষিগড বিবরণী 

উনবিংশ বঙীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন হাওড়া জেলার অন্তর্গত শ্টামপুরের অনস্তপুর হাইস্কুলে 
গত ৩*শে ও ৩১শে মে অন্থষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক নির্মলকুমার 

বন্ধু । 

উদ্বোধনী অধিবেশন 
৩*শে মে; ১৯৬$ সকাল ১৭টায় সম্মেলনের উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী মাননীয় 

রবীন্দ্রলাল সিংহ | শিক্ষামন্ত্রী তাঁর ভাষণে বলেন--আমরা যে লক্ষ্যে পৌছতে চাই তা এখনো 

বহুদূর । বাংলাদেশের গ্রন্থাগার কর্মীর আপ্রাণ চেষ্টায় জনসাধারণের সেবা করে চলেছেন। 
এদের যতটুকু আধিক সাহায্য দেওয়! দরকার আমরা দেবার চেষ্টা করছি। পশ্চিমবঙ্গের রাজা- 
সরকারের সাহায্য প্রাপ্ত গ্রন্থাগারগুলোকে পুরোপুরি সরকারী কর্তৃত্বাধীনে নিয়ে নেবার জন্যে 
অনেকে অভিমত বাক্ত করছেন। কিন্তু তা করতে গেলে অনেক সময় ও অর্থের প্রয়োজন । 

চতুর্থ পরিকল্পন1 কালে গ্রস্থাগার কর্মীরা যাতে কিছুটা! আথিক সচ্ছলতা লাভ করতে পারেন 
তার জন্তে আমি আগ্রাণ চেষ্ট। করব। 

শিক্ষিত কর্মীছাড়া জনসাধারণের মধ্যে পাঠের প্রতি আগ্রহ স্থষ্টি কর! সম্ভব নয়। এব্যাপারে 

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ য। করছেন তার জন্তে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে আমি পরিষদকে 

কৃতজ্ঞত। জানাচ্ছি। আমর! পরিষদের অহ্থবিধ। দূর করবার চেষ্টা করছি, তীরাও যেন 
সরকারের অস্থবিধাগুলো বুঝবার চেষ্ট। করেন। আজও আমরা প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতা মূলক 

করতে পারিনি। একে আমাদের অগ্রাধিকার দিতে হবে । এখানে আমার সহকর্মীদের 

সাথে মিলিত হতে পেরে মামি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করছি। 

প্রদর্শনীর উদ্বোধন করতে গিয়ে পরিষদের সভাপতি পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী শ্রীশৈলকুমার 
মুখোপাধ্যায় বলেন £__পরিষদ্দের মভাপতিরূপে আমি শ্রীমুরারিমোহন মাক্স! ও স্থানীয় অধিবাদী- 
দের ধগ্তবাদ জানাচ্ছি । গ্রন্থাগার কর্মাদের বেতন সম্পর্কে আমরা সম্পূর্ণ নচেতন। আমি 

অর্থমন্ত্রী হিসাবে প্রতিশ্রতি দিচ্ছি চতুর্থ পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় এ সমস্যার কিছুটা আমর! 

সমাধান করব। 

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার বিভাগ, সবুজ গ্রন্থাগার, নিজবালিয়। হাওড়া এবং যাঁদবপুর 

বিশ্ববিদ্যালয়ের সৌজন্তে ও বীর গ্রস্থাগার পরিষদের পরিচালনায় তিনটি প্রদর্শনীর উদ্বোধন 
করেন শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় । 

এরপর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্ীরতনমণি চট্টোপাধ্যায় তাঁর লিখিত ভাষণ পাঠ করেন। 

অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক ্রমুরারীমোহন মাঞ্জ। বলেন--মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী তার ভাষণের 



৮৪ গ্রন্থাগার জ্যোঠ 

এক জায়গায় বলেছেন--একসময় ছিল যখন কলকাতা থেকে কাশী যেতে যত সষয় লাগত 

তার চেয়ে বেশী নময় লাগত কলকাত। থেকে শ্ামপুর আদতে । কথাটা খুবই সত্য। 

কিন্ত আজ শ্ঠামপুরের অনেক পরিবর্তন হয়েছে । এখানে এখন অনেকগুলি উচ্চ মাধামিক, 
বিষ্ালয় ও উচ্চবিদ্যালয় আছে। ১টি কলেজ ৫টি গ্রামীণ গ্রন্থাগার ও ১৪,টি ছোট ছোট 
পাঠাগারও এখানে আছে। পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেলায় এরিয়া লাইব্রেরী আছে। শ্যামপুরে 
একট! এরিয়া! লাইব্রেরী করার অধিকার আমাকে যাতে দেওয়া! হয় তার জন্যে সরকারের 
কাছে আমি অনুরোধ জানাচ্ছি । 

সম্মেলনের সভাপভি অধ্যাপক নির্মল কুমার বস্থ তাঁর লিখিত ভাষণ পাঠ করার পর 

উদ্বোধনী অধিবেশন সমাপ্ত হয়। 

দ্বিতীয় অধিবেশন 
এ দিন বেল! ৩ টেয় দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হয়। স্চনায় পরিষদের যুগ্া সম্পাদক 

ভ্রীসৌরেন্্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মূল আলোচ্য প্রণন্ধ “পশ্চিম বাংলার সাধারণ গ্রন্থাগারগু'ললর 

কাধক্রম, তার বর্ভম।ন রূপ ও উপযে।গী কর্ম-প্রণালী” উত্থাপন করেন। 

প্রবন্ধের উপর আলে।চনার সুচনায় শ্রীরামরগ্জন ভট্টাচার্য বলেন- গ্রন্থাগারের সংখ্যা কিছু 

বেড়েছে স্থৃতরাং পাঠস্পৃহাও কিছু বেড়েছে বলেই মনে হয়। কোন কোন বিষয়ে কতজন 
কি কি বই পড়লেন এট। আমর! পরিসংখ্যান রাখার ব্যবস্থা করলে সহজেই জানতে পারব। 

«কি ধরণের বই পাঠকরা বেশী পড়তে চায়” সম্ভাপতির এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীগুরুদাস 

বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন-_জাতীয় গ্রন্থাগারের আমি নিয়মিত পাঠক, জাতীয় গ্রন্থাগারের অভিজ্ঞত। 

থেকে আমি বলতে পারি ছাত্ররা এবং অধিকাংশ পাঠকর! অর্থনীতির বই বেশী পড়তে চায়, 
কারণ জীবন সংগ্রামের পাথেয় হিসাবে তাঁরা অর্থনীতিতে জ্ঞান অর্জনের চেষ্ট। করে বলেই 

আমার মনে হয়। 
প্রীমতী বাণী বস্থ এর প্রতিবাদে বলেন :-_ গুরুদাসবাবুর এ ধারণ! সম্পূর্ণ সত্য নয়। কিছু 

সংখ্যক পাঠক অর্থনীতির বই পড়ে বটে কিন্তু সমস্ত পাঠকের তুলনায় এদের সংখ্য? খুবই কম, 
জাতীয় গ্রন্থাগারের কর্মী হিসাবে আমি অন্তত এই অভিজ্ঞতাই অর্জন করেছি। 

শ্রীনির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায় বলেন £-_ জাতীয় গ্রন্থাগারের পরিসংখ্যান থেকে সাধারণ গ্রন্থাগার- 
গুলির পাঠকের পাঠম্পৃহা সম্পর্কে জানা যাবে না। সাধারণ গ্রন্থাগারের পাঠকের পাঠস্পৃহা 

সম্পর্কেই আমাদের আলোচনা কর| উচিত। একট পাড়ার গ্রন্থাগারের সাথে যুক্ত থেকে আমি 
যে অভিজ্ঞত৷ অর্জন করেছি তাতে ষনে হয় একটু চেষ্টা করলেই পাঠকদের পাঠযঃচির পরিবর্তন 
ও মানোক্য়ন কর! সম্ভব । 

এ ছাড়াও আলোচনায় শ্রীদেবজ্যোতি বড় য়া, শীশৈলেন্ত্রনাথ পাল, নিজ জানা, 
ও শ্রীগোপালচন্ত্র পাল অংশ গ্রহণ করেছিলেন। 

৩১ শে ঘে সকাল ৭টায় তৃতীয় অধিবেশন শুরু হয়। শিশুগ্রস্থাগারের উপক্ব প্রবন্ধ পাঠ 

করেন যথাক্রমে শ্রীবিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীঅমিতাভ বন্ধ, শ্রীমতী) গীতা মিশ্র, শ্রীমতী অনিতা 



১৩৭২ ] উনবিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন ৮১, 

চট্টোপাধ্যায় বলেন £-শিশুরা কি হতে পারে এবং কি হুতে পারে না সেদিকে দৃষ্টিরেখে 
অগ্রসর হতে পারলেই শিশ্তপ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য সফল হতে পারে। 

সম্াপতি শিশু গ্রন্থাগারের সঙ্গে পরিচিত কর্মীদ্দের কাছ থেকে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা 

শুনতে চান। 

শীনুপ্রিয় মুখোপাধ্যায় বলেন £--ব্যক্তিগত অভিজ্ঞত৷ থেকে আমি দেখেছি শিশুমন অত্যস্ত 

গতিশীল । হুতরাং মানচিত্রের সাহায্যে ও স্ট্যাম্প-আযালবামের সাহায্যে এদের মধ্যে ভূগোল 
ও ইতিহাস সম্পর্কে আগ্রহ বাড়ানে! যেতে পারে । 

গ্রীসোরেন্ত্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায় বলেন £_-কসব| মণিমেলা, বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরীর 
শিশু বিভাগ ও কানাই স্থতি পাঠাগারের শিশু বিভাগ দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। 

ক।নাই ম্থৃতি পাঠাগার ও ষণিমেলার কাজ ভালই হয় বলে আমার ধারণা । 
শ্রীনীতিশ বাগচী বলেন :--শিশুরা গল্পের আঁপর ভালবাসে । পরীক্ষা করে দেখেছি 

বড়রা গল্প করলে শিশুরা আকধিত হয়। শিশুদের মধ্য থেকেও গল্প বলার লোক খুঁজে বার 

করা যেতে পারে। আরামবাগ সাব-ডিভিশনের একট! গ্রন্থাগারে আমি দ্রেখলাম গ্র্যাণ্ট 

বাড়ানো সত্বেও পাঠকের সংখ্য। কষে গেছে । এইরকম পরিস্থিতিতে নিঃশুক্ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা 

প্রবর্তন ঝরে কোন লাভ হবে বলে আমার মনে হয় না। 

শ্ীবিজয় নাথ মুখোপাধ্যায় বলেন £-_দিল্লী পাবলিক লাইব্রেরীর শিশু বিভাগে আমি 

গ্রচণ্ড আগ্রহ দেখেছিলাম । শিশুদের মধ্যে পাঠস্পৃহ! সহজাত নয়, তাই চেষ্টা করে এদের মধ্যে 
পাঠম্পৃহা বাড়াতে হবে। অপ্রাসঙ্গিক ভাবে নীতিশ বাবু বলেছেন নিঃস্ব গ্রন্থাগার ব্যবস্থা 

প্রবর্তন করে কোন লাভ হবে না। তাই অপ্রাসঙ্গিক ভাবে আমাকে বলতে হচ্ছে নিঃসুন্ 

গ্রস্থাগার প্রবর্তন করায় কিছু অন্থবিধ। আছে সত্য কিন্তু স্থবিধার পরিমাণ তার চেয়ে অনেক 
বেশি। 

শ্রীনির্ধলেন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় ( রুরাল লাইব্রেরিয়ান) বলেন :-আমি নীতিশ বাবুর কথায় 
প্রতিবাদ জানাতে চাই। আমাদের কিছুই অবনতি হয়নি। সরকার এবং পরিচালক বর্গের 

ত্রুটি এ বিষয়ে যথেষ্ট বনেই আমি মনে করি। নিঃশুক্ক গ্রস্থাগার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলে 

আমার ষনে হয় বু পাঠক গ্রন্থাগারে পড়তে আনবে। 

প্ীগোষ্ঠবিহবারী চট্টেপাধ্যায় বলেন £--শিশত গ্রন্থাগারে 410 15881 ব্যবস্থা থাকলে 

ভাল হয়। কিন্তু যদি সে ব্যবস্থা না থাকে তাহলেও চুপ করে বসে থাকা উচিত নয়। 

সরকারী সাহাধা আমাদের নিষ্রিগন করে দেয়। সরকারী গ্র্যান্ট না পেয়ে আগে যে ফাজ হত 

আমার মনে হয় এখন তা হচ্ছে না। | 

প্রীঅতীন্্রনারায়ণ' সেনগুপ্ত বলেন :-_বালী সাধারণ গ্রন্থাগারের শিশু বিভাগে কোন চাদ 
নেওয়! হয়না, শিশু-বিভাগ শিশুরাই পরিচালনা করে। ওয়ার্ড মেকিং, বিজ্ডিংঃবক্স এবং গান 
শেখানোর বাবস্থাও এখানে আছে। 

প্রীজয়দেব বিশ্বাস বলেন :--দেউলপুর ( হাওড়া ) দিনে ৮ ঘণ্টা শিশুদের+ মধ্যে বাস করে 
... আমি দেখেছি বড়দের কাছে ছোটরা ভয়ে ছয়ে থাকে মন খুলে বড়দের সঙ্গে তারা মিশতে 
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পারে না। তাই এদের জন্য আলাদ! ব্যবস্থা করতে পারলে ভাল হয়। প্রতি বিদ্যালয়ে একটি 
করে শিশ্ গ্রন্থাগার স্থ'পন করা যেতে পারে। 

শ্রীগুরুদান বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন £-_-বরোদার শিশু বিভাগ দেখে আমি এই সত্য উপলব্ধি 

করেছি যে ন্েহ ও ভালবাস! দিয়ে ছোটদের পরিচালন! করতে হবে, আর এ ব্যাপারে মহিলা- 

রাই বেশি উপযুক্ত । 

নপিনীকান্ত ভট্টাচার্য বলেন £-_-বৈষুবচকে রেলওয়ে ম্যাপ, গল্প দাঢুর আসর সংবাদপত্র 
পাঠ প্রভৃতির সাহায্যে শিশুদের শিক্ষা দেবার চেষ্টা করা হয়। 

্রীরুদ্র প্রসাদ চক্রবত বলেন :-_র্হড়া জেলা গ্রন্থাগারে হাতে কলমে কাজ করতে গিয়ে 
আমি দেখেছি শিশুদের বেশিদিন লাইব্রেরীতে ধরে রাখা যায় না। সংসারের কাজের জন্য 
অনেক সময় শিশুর! গ্রন্থাগারে আলতে পারে না। এ সমস্যার কি কোন সমাধ! কর! যায় না? 

শিশুদের উপযোগী বই ও বেশি পাওয়া যায় না॥ এটাও একটা সমস্যা | 
শ্রীমতী বাণী বহু বলেন £_-শিশুদের গ্রন্থাগারে বেশিদিন আটকে রাখ! যায় না এর 

কারণ সমাজ জীবনের অর্থনৈতিক সমন্যা। শিশু সাহিত্য যথেষ্ট বেরুচ্ছে কিন্তু সত্যিকারের 

আশাগ্রদ বই খুব বেশি বেরুচ্ছে না। জাতীয় গ্রন্থ/গারের শিশু বিভাগটি খুব ভালভাবে গড়ে 
উঠতে পারেনি । ছবি আঁক। ভয়ানক পড়ার ব্যাঘাত ঘটায়। রামকৃষ্জ মিশন পাঠাগারের 

শিশু বিভাগে সম্প্রতি গল্পের আমর খোল। হয়েছে । কলকাতার চারটি অঞ্চলে যদি চারটি আদর্শ 

শিশু গ্রস্থাগার গড়ে তোল। যায় তাহলে অনেক উপকার হবে বলেই আমার বিশ্বাস। 

শ্রীরামরঞ্রন উট্টচার্ধ বলেন :_ শিশুদের প্রতি দরদী কর্মীর অভাবেই শিশু গ্রন্থাগার 
উন্নতিলাভ করছেনা । স্কুলে লাইব্রেরী আওয়ারস প্রবর্তন করতে পারলে শিশু গ্রন্থাগারের 
সমন্তার কিছুট! সমাধান হতে পরে। 

সভাপতির অভিমত 
আপনার। পচজ্ন প্রবন্ধ পড়েছেন ও ১৫জন আলোচনায় যোগদ।ন করেছেন এর যধ্যে 

আমি লক্ষ্য করলাম অনেকের মতামত গ্রায় একই রকম। আমার ইচ্ছা ছিল আপনাদের 
অভিজ্ঞত| থেকে এমন কিছু বলবেন য| থেকে এ বিষয়ে কিছু উপকার হতে পারে। নির্মলবাবু 

বলেছেন যদি মাহিনার অবস্থা ও সমাজের অবস্থার কিছু পরিবর্তন কর! যায় তা হোলে নিশ্চয়ই 

উপকার হবে। আপনার|। বলেছেন ছেলেদের আগ্রহ বৃদ্ধি করা উচিত। সরকারের উপর ত 
আমাদের মোটেই আস্থ! নেই তবে কেন সরকারের উপর আমর! ভর! করব? আমরা 
ছেলেদের মনকে আকৃষ্ট করব এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বই সম্পর্কে ছেলেদের একটা 
ভীতি আছে এর কারণ অত্যধিক পড়ার চাপ | এর হাত থেকে কি করে মুক্তি পাওয়া যেতে 
পারে? এত বই পড়াবনা একথা কি শিক্ষক মশাইরা কখনো চিন্তা করেছেন? একটা ঘরের 
মধ্যে সবকিছু করা বাঞ্ছনীয় নয়, শিশুদের জন্তে আলাদ। গ্রন্থাগার হওয়া উচিভ এটা বোধ হয় 
সকলেই দ্বীকার করবেন। শ্রীমতী বন যেমন বলেছেন সেই ভাবে কলকাতার চারটে অঞ্চলে 

চারটে ষডেন শিশু গ্রন্থাগার গড়ে তুলতে পারলে ভালই হয়। তবে একথা ভেবে আপনারা 
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সাহিত্যের সমন্তাটাঁও নেহাৎ কম সমস্যা নয়। ছোটদের বই যাঁরা লেখেন তাদের 
ছোটত্ব থাকে না। নানাদিকে বিফল মনোরথ হয়ে এরা এসব লাইনে আসেন। সুতরাং 
এদের কাছে খুব বেশি কিছু আশা করা উচিত নয়। রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ এট! পারতেন। 

আমাদের মধ্যে সাধনার খুবই অভাব | শিশুর মনম্তত্ব আমরা বিলেতী বই পড়ে শিখি 

স্থতরাং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞত! থেকে বঞ্চিত শুধু বই পড়! লোক দিদ্নে কোন ভাল কাজ পাওয়া 

সম্ভব নয়। 

চতুর্থ অধিবেশন 
এ দিন বেজ! বারোটায় চতুর্থ অধিবেশন শুরু হয় এবং নিয়ে উল্লিখিত ভিনটি প্রস্তাব 

গ্রহণ কর! হয়। এরপর ধন্তবাদ জ্ঞাপনের পর সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষণ! কর! হয়। 

১। এই সম্মেলন প্রস্তাব করিতেছে যে পশ্চিম বঙ্গের প্রত্যেকটি জেলার অস্ততঃ তিনটি 
করিয়া গ্রস্থাগারকে অন্থুরোধ করা হউক যেন তাহার! তাহাদের গ্রন্থাগারের এক যাসের সঠিক 

পরিবংখ্যান সংগ্রহ করিয়া বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মসচিবের নিকট প্রেরণ করেন। এ 

পরিসংখ্যানে পড়িতে দেওয়া গ্রন্থের বর্গ হিসাবে পৃথক পৃথক সংখ্যা, পাঠকের বয়স; শিক্ষাগত 

যোগাতা৷ ও পেশার বিবরণ দিতে হইবে । [প্রস্থাগার পরিষদ এ পরিসংখ্যান এবং সমীক্ষা হইতে 

বাংলাদেশের পুন্তক-পঠন সম্বন্ধে একটি সঠিক বিবরণ রচনা করিবেন )। অধিকস্ত নমুন। সমীক্ষা 
করিবার জন্ত চেষ্টা করিতে হইবে। 

২। এই সভা প্রস্তাব করিতেছে যে, পশ্চিম বঙ্গের সমস্ত গ্রন্থা গারকে গ্রন্থগার পত্রিকার 
মারফত অন্থরোধ কর! হউক যে বিগত এক বংসরের মধ্যে তাহারা কোন্ কোন্ সামাঞ্জিক 

সাংস্কৃতিক, জাতীয় বা অন্ঠবিধ উৎসব এবং পুস্তক প্রদর্শনী স্বপ্*ং পালন করিয়াছেন, কিংবা অন্ত 
প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিকে পালন করিতে সহায়তা করিয্মাছেন। এই প্রাপ্ত সংবাদ সমূহ বঙ্গীয় 
গ্রন্থাগার পরিষদ একত্র করিয়। প্রকাশ করিবেন। 

৩। এই সভা প্রস্তাব করিতেছে যে, গ্রন্থাগার পত্রিকার মারফত পশ্চিমবঙ্গের সমন 
্রস্থাগারকে অন্গরোধ ফর! হউক যেন তাহারা নিরক্ষর লোকদের নিকট গ্রস্থ পাঠ করিয়া 

শুনাইবার ব্যবস্থা করেন, বিভিন্ন বিষয়ে তাহাদের সহিত আলোচনার ব্যবস্থা করেন, যেখানে 
মন্ভব ছায়াচিআাদি সহযোগে তাহাদের নানা বিষগের জ্ঞান বৃদ্ধির সহায়তা করেন। তাহাদের 

অনুষ্ঠিত সমস্ত কার্ষের একটি বিবরণ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষণ্ধের কর্মসচিবের নিকট পাঠাইতেও 

ভীহাদের অন্থরোধ করা যাইতেছে । পরিষদ এ সমস্ত সংবাদ সন্ধলন করিয় প্রকাশ করিবেন। 

জম সংশোধন 

'গ্স্থাগারা-এর এই সংখ্যার ৪৩ পৃঃ থেকে ৫৯ পৃঃ পর্যস্ত তৃলক্ষমে ১ পৃঃ থেকে 
৮ পৃঃ বলে নির্দেশ করা হয়েছে । এই মৃত্রণপ্রমাদের জন্ত আমর! জস্তরিক 
ছঃখিভ। -- হম্পাদক। গ্রস্থাগার। 



সম্পাদকী 
সম্মেলন প্রসঙ্গে 

গত ৩*শে ও ৩১শে মে হাওড়া জেলার অস্তর্গত শ্ঠামপুরের অনস্তপুর হাইস্কুলে উনবিংশ 
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন হয়ে গেল। এবারের মূল আলোচ্য প্রবন্ধ ছিল “পশ্চিম বাংলার 

সাধারণ গ্রন্থাগার গুলির কার্ধক্রম ; তার বর্তমান রূপ ও উপযোগী কর্শগ্রণালী”। এছাড়াও শিশু 
গ্রন্থাগারের উপর আলোচনা হয়েছিল । 

আলোচনা প্রসঙ্গে জনৈক ভি, এস, ই, ও বলেছিলেন হুগলী জেলার আরামবাগ সাব ডিভি- 

সনের কোন একটা সরকারী সাহাধ্য প্রাঞ্ধ গ্রন্থাগারে তিনি দেখেছেন পাঠকের সংখ্য। দিন দিন 
কমে যাচ্ছে, এর কারণন্বরূপ তিনি কর্জিদের গাঁফিলতিকেই দাঁপী করেছিলেন । তার বিশ্বাস এইসব 
গ্রন্থাগার সরকারী সাহাধা না পেলে অর্থ সংগ্রহের জন্যে সভ্য সংখ্য। বাড়ানোর দিকে নজর দিত, 

ফলে বেশী চাদা সংগৃহীত হত এবং গ্রন্থাগারের কাঁজ ভালভাবে চলত । স্থতরাং বিনা চাদার 

গ্রন্থাগার ব্যবস্থা চালু করার কোন যুক্তিই তাঁর কাছে বিশ্বাস যোগ্য নয়। জনৈক গ্রামীণ 
গ্রন্থাগারের গ্রস্থাগারিক এ কথার প্রতিবাদও করেছিলেন। 

সম্মেলনের এই সব আলোচন! থেকে আমাদের প্রথমেই যে কথাট! মনে হয়েছে সেটা 

হচ্ছে সোসাল এডুকেশনের অঙ্গ হিসাঁবে যদি গ্রন্থাগারকে রাখতেই হয় তাহলে এই সব 
ভি, এস, ই, ও দের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে আগে শিক্ষিত করে তোল! উচিত তারপর এদের হাতে 

্রস্থাগ!র ব্যবস্থা পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়! উচিত। কারণ যে সব দেশে সুন্দর গ্রন্থাগার 

ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে সেই সব দেশের দ্বিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই চাদার বাধা অপসারণ 
করবার জন্ে তাঁরা আপ্রাণ চেষ্টা করে এস্ছেন। গ্রন্থাগার আইনের সাহায্যে তার| বিন! চাদার 

গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গ্রতিষ্ঠ। করেছেন। এতে পাঠকের সংখ্যা! বৃদ্ধি পেয়েছে । জনসাধারণের কাছে 

্রস্থ'গার সহজলভ্য হয়েছে । বইয়ের ব্যবহার বেড়ে গেছে । শিক্ষার মান উন্নত হয়েছে । 

শিক্ষার অধিকার এবং বই পড়বার অধিকার স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিকেরই আছে। 

আমাদের দেশেও এর ব্যতিক্রম ঘটবার কোন যুক্তিই থাকতে পারে না। কিন্তু তবুও আমরা 
দেখতে পাচ্ছি আজও আমাদের পশ্চিম বাংলায় অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন কর! সম্ভব 

হয়নি এবং তাকে বাধ্যতাঁমূলকও করা যায়নি। 

শিক্ষার প্রসারে গ্রন্থাগারের অবদানকে শ্বীকার কর! হয়েছে । কিন্তু সেখানেও অবৈতনিক 

গ্রস্থ/গার ব্যবস্থা গড়ে তোলার চেষ্টা খুব কমই হয়েছে। সম্প্রতি পরীক্ষামূলক ভাবে কয়েকটি 

সরকারী গ্রন্থাগারে বিন চাদায় পড়বার ব্যবস্থ। চালু কর! হয়েছে। 

প্রত্যেক গ্রন্থাগার দরদীই আজ বিশ্বাস করেন যে বিনা চাদায় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গ্রতিষিত 

হওয়া উচিত। গ্রস্থাগার আইনের সাহায্যেই বিনা চাদায় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা চালু করতে হবে, 
একথা আমরা বলছি না। সরকার যদি সব গ্রন্থাগার গুলোর ভায় নিজ হাতে গ্রহণ করে 

পাঠকদের চাঁদার দায় থেকে মুক্তি দেন তাহলেও আমরা কম আনন্দিত হব না। দেশের 
আপামর জনসাধারণ বিন! টাদায় গ্রন্থাগার ব্যবহারের স্থযোগ পাক, এই আমাদের একান্ত কামনা । 



উনবিংশ বঙ্গীন্ঘ গ্রন্থাগার সম্মেলন 

্টামপুর £ হাওড়! 

বাম দিক থেকে 

অভ্যর্থনা সমিতির কোষাধ্যক্ষ, সম্পাদক, সভাপতি, সম্মেলনের সভাপতি 

ও বঙীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সম্পাদক । 





গ্রগ।গা?তে 

পঞ্চদশবষ" ততীস্ সংখ্য। 
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সম্পাদক-_নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায় 

বঙ্গাঘ্ঘ গ্রন্থাগাব্র পত্রিঘদ 
কেজ্জীয় গ্রন্থাগার 

কঙলিকাত! বিশ্ববিভালস্ 

কলিকাত1-১২ 



শচীন্দ্রনাথ কুত্রের্র জৌব্রনাবুসান 

বাংলাদেশের গ্রস্থাগার আন্দোলনের গোড়ার যুগের একছজন একনিষ্ঠ কর্মী 
ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ্দের এক প্রাক্তন সহঃ-সহাপতি এবং পরিষদের আজীবন 

সন্ত শচীন্দ্রনাথ রুদ্র গত ১৫ই জুন পরলে।কগমন করেছেন। 

শচীন্দ্রনাথের জন্ম ১৯*১ সালের ১৭ই নভেম্বর । কলকাতা বিশ্ববিষ্।লয় 
থেকে ইংরাজী সাহিত্যে অনাস” নিয়ে তিনি কৃতিত্বের সহিত উতভীণ হন, কিন্ত 

স্তার আশুতোষের আগ্রহে বঙ্গভাষ। ও সাহিত্য অধ্যয়ন করেন এবং এম*এ. 

পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯২৮ সালে বি.এল, 
পাশ করে ব্যারিষ্টারি পড়বার জন্য তিনি ইংলগ্ডে যান এবং ফিরে এসে ১৪৯৩২ 

সালে হাইকোর্টে আইন-ব্যবসায় স্থরু করেন। পরে তিনি কলকাতার সিটি 
করোনার এর পদে যোগদান করেন। এর পর তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 

'ফ্যাকাণ্টি অব ল'এর ফেলে। নির্বাচিত হয়েছিলেন । 

স্বর্গত কুমার মুনীন্দত্র দেব রায় মহাশয়ের আগ্রহে তিনি গ্রস্থাগার আন্দোলন 

ও বঙ্গীয় গ্রন্থগার পরিষদের সাথে যুক্ত হন। এমুনীন্ত্র দেব রায় মহাশয় পরিষদের 

সভাপতি থাকাক!লে এবং পরবর্তীকালে একাধিকবার তিনি পরিষদের সহ- 

সভাপতি ছিলেন। ম্ৃত্যুকাল পর্ধস্ত তিনি পরিষদের বিভিন্ন কর্মধারার সঙ্গে যুক্ত 

ছিলেন। এ বৎসরেও তিনি পরিষদ গ্রন্থাগার কমিটির সভাপতি ছিলেন। পরিষদের 

পক্ষ থেকে যখনই তার কাছে কোন পরামর্শের জন্য যাঁওয়। হয়েছে তিনি বিশেষ 
আগ্রহ সহকারে তার সুচিস্তিত অভিমত জানিয়েছেন । এই দীর্ঘ সময়ের তেতর 

খুব কম বাধিক সভাতেই তিনি অন্পস্থিত থেকেছেন। গত বছরও তিনি 

পরিষদের বাষিক সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং বক্তৃতা করেছিলেন । 

তিনি ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই তার সংগে যুক্ত হন। 

তিনি শিল্প ও বাণিঙ্জয সংক্রান্ত একখান ইংরেজী সাময়িক পত্রিকা চালাতেন 

এবং ছাত্রপাঠ্য কয়েকখানি আইনের বইও লিখেছিলেন। ইংরেজী ছাড়া হিন্দী, 
পালি, প্রাকৃত ও সংস্কৃত ভাষায় তার যথেষ্ট বযুৎপত্তি ছিল। তিনি “ঠাকুর বক্তৃতা" 

মালায়, যোগদান করে “ঠাকুর পদক লাভ করেছিলেন। 

বিদ্যাসাগর ট্রাস্টের একজন সদ্দশ্ত এবং মহাবোধি সোসাইটি, রেড ক্রুশ, 
মুক বধির বিদ্যালয়, আফটার কেয়ার সমিতি, পরিবার পরিকল্পনা সংস্থ। 

আঁক।শবাণী প্রভৃতি বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সংগে তিনি যুক্ত ছিলেন। 

তিনি রবীন্দ্রনাথ ও আশুতোষের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে এসেছিলেন । 
তিনি ছুই পুত্র, ছুই কন্তা এবং বিধবা পত্বীকে রেখে গেছেন। 



বই সনাক্ত কুত্রা 
রাজকুমার মুখোপাধ্যায় 

গ্রকখানি বই কিভাবে তৈরি হয় সে সম্বন্ধে বর্ন৷ দেওয়া হলে! । এখন একখ[নি বইকে 
কিভাবে ভালো করে দেখে নিতে হয় এবং কিভাবে একখানি বইয়ের বর্ণনা দিতে হয় তা 
আমাদের জান! প্রয়োজন । 

২। প্রথম বইখানিকে সনাক্ত কর! অর্থাৎ বইখানি কি বই তা জান! দয়কার | 
২। দ্বিতীয়ত বইখানি কে'কোথায় কৰে ছেপেছে তা জানা দরকার এবং কোন ₹ংম্বরণের 

বই তাঠ্িক কর!। 

৩। বইখানি সেই সংস্করণের নিখুত কপি কি না তা ঠিক করা। 

একখানি বইকে সনাক্ত কর! £ 
সাধারণতঃ একখানি বইয়ের নামের পাতা থেকেই একখানি বইকে সনাক্ত কর! যেতে 

পারে। কিন্তু আমরা দেখেছি বইয়ের নাষের পাতা! ছাপার রীতি বই ছাপার গোড়ার দিকে 
ছিল না। নামের পাতা নিয়মিত ভাবে ছাপার রীতি শুরু হয় ১৬শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে । 
স্থতরাং পুরাণ বইয়ে নামের পাতা যে থাকবেই এমন কোন মানে নেই। নাষের পাতা পাওয়া 
ন। গেলে, বই শুরুর প্রথম কয়েকটি কথা দেখতে হবে। পুরাতন বইয়ের শুরুকে বলে 
150116 অর্থাৎ [7616 ৮£6105 (6০101৮17616 6005 )। এখানেও যদি বইয়ের 

নাম, লেখকের নীম তারিখ ইত্যাদি পাওয়। ন। যায় তা হলে বইয়ের শেষে 00192190706-এ 

দেখতে হবে। উৎসর্গ পত্রে লেখকের স্বাক্ষর থাকতে পারে তা৷ ছাড়া বইয়ের ভিতরে নানা 
কথার দ্বারা লেখকের নাম গোপন কর! থাঁকতে পারে। যে সব বইয়ের ভিতরে কোন স্থানেই 

লেখকের নাম না পাওয়া যায় সে বইগুলি সাধারণতঃ লেখকের নামহীন পুস্তক। এ ধরণের 
বইয়ের লেখক ঠিক করতে গেলে লেখকের নামহীন পুস্তকের কোষের সাহায্য নিতে হুয় এবং 
তাতেও যদি লেখকের নাম ঠিক করা সম্ভব না হয় ত! হলে বহু গবেষণার প্র্নোজন। 

ছুধানি বই এক সঙ্গে প্রকাশিত হয়ে থাকলে বা খরচ কমাবার জন্তে একের অধিক বই 
একনকঙ্গে বাধান হয়ে থাবলে ছুইখানি বইকে আলাদা কর! প্রয়োজন । আগেকার দিনে 
একের অধিক বই একসঙ্গে বাধান হতে! কিন্ত এখন আর সে রীতি নেই। যখন একের 

অধিক বই বিভিন্ন নামের গাঁত। না দিয়ে, বিভিন্ন পৃষ্ঠ! শীর্ষক, স্বাক্ষর ইত্যাদি না দিয়ে একসঙ্গে 
বীধান হয়েছে তখন বইখানিকে ভালোভাবে বিচার করে দেখা প্রয়োজন। তবে উপরে 

উল্লিখিত নিদর্শনগুলির মধ্যে বইয়ের ভিতরে অস্তত স্বাক্ষর পাওয়া! যাবে। সাধারণতঃ একখানি 
বইয়ের শুরুতে নতুন ধরনের স্থাক্ষর থাকবে । তবে যদি একখানি বই একটি ফরমার হধ্যে 
শেষ হয় এবং জার একখানি বই সেই ফরম থেকেই শুরু হয় তা হলে বুঝতে হবে ছুখানি 
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বই একই সংস্করণের ফলে পুস্তক বিজ্ঞানের দিক থেকে ছুখানি বইকে আলাদা করা সম্ভব নয়। 
তবে এ ধরনের দুখানি বইকে যে আলাদা! করে কেটে ফেলে আলাদা করে বাধাই হয় না তা 
বলা যায় না--দেট! নির্ভর করে বইয়ের মালিকের খেয়ালের উপর | 
সংস্করণ সনাক্ত 3 

সংস্করণ কাকে বলে তা আমরা পূর্বে বলেছি। নামপত্র, 0০1001:076, পুস্তকের 
গোড়াকার বিষয়বস্, বইয়ের শুরু, উৎসর্গ পত্র, বই ছাপবার অনুমতি (০918-1106018 ) 
এসব দেখে বইয়ের সংস্করণ ঠিক করা যায়। মুদ্রাকর, লেখক, সম্পাদক, কোথায় ছাপা 
হয়েছে, কে ছেপেছে এ সব সংবাদ যদি বইয়ের ভিতরেই গোপন করা থাকে তা হলে তা 
খুঁজে বার করতে হবে। এক্ষেত্রে কিন্তু ছাপার দেশ-কাল-পাত্র সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান থাকা 
প্রয়োজন। তবে স্থখের বিষয়-এই যে এ সব বিষয়ের উপর বহু বই আছে এবং এ সব 
বইয়ের সাহাধ্যে একখানি বইয়ের সংস্করণ ঠিক করা অনেক সময় সম্ভব হয়। 

একই ৰইয়ের ছুইখানি কপি একই সংস্করনের কিনা তা ঠিক করবার কয়েকটি পন্থ। £ 
দুইখানি বইয়ের হ্াক্ষর যদি এক হয় তা হ'লে আশা করা যায় কপি ছুখানি একই সংস্করণের 
এবং এইরূপ ক্ষেত্রেই বই দুখানি একই সংস্করণের কি না সে সম্বন্ধে স্থির করতে গেলে নিচের 
কয়েকটি বিষয় বিচার করে দেখ! দরকার £-_ 

(১) কয়েকখানি পাতার 0৪০1) ০10 লক্ষ্য কর। দরকার। 

(২) বইয়ের মধ্যের বিভিন্ন স্থানের কয়েকখানি পাতার দশ বার লাইনের শেষের কয়েকটি 
কথা লক্ষ্য করা দরকার। ছুইখানি কপি একই সংস্করণের হলে কথাগুলি দুইখানি 
কপিতে সমান হবে। কিন্তু বই ছুখানি একই সংস্করণের না হলে কথাগুলি 

দুখানি বইয়ে- অন্ততঃ কয়েকটি কথা-- একই স্থানে থাকবে না কারণ 00201998100: 

যতই চেষ্টা! করুক লাইনগুলির সমতা! কিছুতেই বজায় রাখতে পারবে না। 
(৩) ম্বাক্ষরগুলির অবস্থান অর্থাৎ শেষের লাইনের কোন কথার নিচে স্বাক্গরগুলি আছে। 
(৪) অনুচ্ছেদের শুরুতে বড় অক্ষর ও অলঙ্কার । 

(৫) ভান্গ! অক্ষর-_দুখানি বইয়ে একই স্থানে যদি একই ভাঙ্গা অক্ষর থাকে তা হলে বুঝতে 

হবে বই দুখানি একই সংস্করণের, না হ'লে বুঝতে হবে বই দুখানি বিভিন্ন 
স্করণের। তবে একট] বিষয় মনে রাখতে হবে যে ছাপতে ছাপতে অক্ষর ভেজে 

যেতে পারে স্থতরাং একই বইয়ের কিছু কপিতে কয়েকটি অক্ষর ভাঙ্গা! থাকতে পারে 

এবং কয়েকখানি কপিতে সেই একই অক্ষর ভাঙ্গা না থাকতে পারে। এ ছাড়া 

একটি হরফ সত্যই ভাঙ্গাকি ঠিক ছাপ ওঠেনি তা অনেক সময় ঠিক করা দন্ভব 
হয়না। 

(৬) এই কটি বিষয় বিচার করে দেখার পরও যদি সন্দেহ থাকে তা হলে--আর 
একটি কাজ করতে পারা যায়। আট দশ লাইন অন্তরে ছুটি বিরাম চিহ্ন দিন। এখন একটি 
1018: নিয়ে একটি বিরাঘ চিহ্ব থেকে আর একটি বিরাম চিন্তন পর্বস্ত ফেলুন। দেখুন 1816: টি 
কোন কোন কথাকে কাটছে। এইবার অন্ত কপির পাতায় £816:টি ঠিক একই ভাবে 
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ফেলুন দেখুন সেই একই অক্ষরগুলি কাটছে কিনা। যদি একই অক্ষর না কাটে তা হলে 
বুঝতে হবে দুখানি বই একই সংস্করণের নয়। 

(৭) খুঁজে দেখুন একখানি বইয়ের কোন পৃষ্ঠ! টাইপ বিন্তাসের মধ্যে নদীর স্থট্টি হয়েছে 
কিনা এবং যদি এরূপ নদী পাওয়া যায় তা হলে দেখুন অন্ত কপিতে এঁ একই স্থানে নদী আছে 
কিনা, যদি না থাকে তা হলে বুঝতে হবে ছুখানি বই বিভিন্ন সংস্করণের | 

এক ভাষার দেশের নামকে অনেক সময় আর এক ভাষায় অন্গবাদ করা হয় তেমনি 

এক দেশীয় নাম আর এক ভাষায় অন্বাদ কর! থাকে । নাম সাধারণ ],8) বা! 31661. 

ভাষায় অন্থবাদ করা হয়। স্থতরাং এক ভাষ। থেকে আর এক ভাষায় অর্থাৎ 3166 বা 

ল্যাটিন ভাষায় নাম অনুবাদ করলে সে নাম কি রূপ ধারণ করে তা জান! দরকার । 

এ ছাড়া নানা ভাবে নাম বা স্থানকে রহস্যজনক করে তোল! হয়। অনেক সময় নামকে 

নান৷ বাক্যের দ্বার গোপন করে প্রকাশ করা হয়। লেখকের পরিচয় অনেক সময় গ্রন্থের 

মধ্যে বিশদভাবে দেওয়া থাকে । একটি উদাহরণ সাহিত্য-পরিষৎ প্রকাশিত দুর্গামঙ্গলের 
লেখক অন্ধ ভবানী প্রসাদ রায়। তার পরিচয় বইয়ের ভিতরে বহুভাঁবে দেওয়া আছে যেমন: 

ভবানী প্রসাদ রায় ভাবিয়া ব্যাকুল। 

চক্ষুহীন কৈলা বিধি নাহি পাই কুল॥ 

কাটালিগ্। গ্রামে করবংশে উৎ্পত্তি। 

নয়ানকৃষ্ নামে রায় তাহার শস্ততি ॥ 

প্রথম অংক্করণ ঃ 

কোন পুরান বইয়ের প্রথম সংস্করণ সংগ্রহ করা পুস্তক প্রেমিকদের একটা খেয়াল । 
অবশ্ঠ প্রথম সংস্করণের বই হলেই ষে তার বিশেষ মূল্য থাকবে তা ধারণা করে নেওয়া ঠিক 
নয়। তবে কোন বইয়ের প্রথম সংস্করণের বিশেষ একট মুল্য আছে কারণ একখানি বইয়ের 
বিভিন্ন সংস্করণ বিচার করে লেখকের ক্রম-বিকাশ সম্বদ্ধে একট। ধারণা করতে পারা যাঁয়। 

প্রথম সংস্করণের মূল্য সব চেয়ে বেশী সেইথানে, যেখানে ছুই তিনখানি একই বইকে প্রথম 

সংস্করণ বলে চালান হয়। যে পাওুলিপি থেকে বই ছাপ! হয়েছে--ছাপার পর সে পাঙুলিপির 

আর প্রয়োজন থাকে না বলে পাুলিপি নষ্ট করে ফেলা হয়। ফলে কোন বইয়ের প্রথম 
সংস্করণে পাঙুলিপির বিষয় বস্তকে যথাথ বজায় রাখা হয়েছে তা ধারণা করে নিতে পারা 

যায়। পরবতা সংস্করণে প্রত্যেক বারই লেখক, সংশোধন ও নতুন বিষয় সংযোজন করতে 

পারেন এবং ধরে নেওয়া যায় লেখকের দেখা! শেষ সংস্করণই আসল বই এবং লেখকের মৃত্যুর 

পর যদি সেই বইয়ের পুর্ণ হয় ভা হলে সেই বইয়ের শেষ সংস্করণকেই পুনমূদ্রিত করা 
যুক্তিযুক্ত হবে। 

ছাঁপার প্রথমদিকে লেখকের 2:০০£ দেখতে দেওয়ার রীতি ছিলন!। প্রথম বই ছাপার 

সময় লেখক উপস্থিত থাকতেন, পরে লেখকের উপস্থিতির পরিবর্তে তাকে 91০০৫ পাঠানো 

হতো । 
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১৬খ ও ১৭শ শতাবীর যে সব বইকে সংস্করণ বলে চালান হতে! সেগুলি বেশীর ভাগই 
পুনমু্রণ এবং নতুন মুদ্রণে নতুন ছাপার ভূল দেখা যায়। 

অনেক সময় একই সংস্করণের বিভিন্ন কপির পাঠ্যের মধ্যে ভিন্নতা দেখা যায়। এধরণের 
দুখানি কপি অনেক সময় পাঠ্য-সমালোচনার ([62658] 011001500) লেত্রে সমস্তার সৃষ্ট 

করে। কিন্তু ছাপার প্রথম দিকে কিভাবে ছাপা হতে! তা বিচার করে দেখলে একই 
সংস্করণে গাঠোর মধ্যে পরিবর্তন কেন সম্ভব হয় ত| সহজেই বুঝতে পারা যায়। 

একই বইয়ের একই সংস্করণের দুধানি কপিতে য| পরিবর্তন দেখ! যায় তার কারণ 
ছুইটি £ আগেকার দিনে বিন্তাসিত হরফ ঘে আধারে (089) এটে ছাপা হতে। সে 

আধার আধুনিক আধারের মত ছিল ন! ফলে বিন্যাসিত হরফকে যথা সম্ভব শক্ত করে আটা 
সত্বেও ছাপার সময় টাইপের হরফ উঠে যেত এবং মুদ্রাকর উঠে যাওয়া! হরফকে নয় যথাস্থানে 

রাখত না, ন| হয় ঠিক হরফটি যথাস্থানে ন! বসিয়ে হাতের কাছে যে হরফ পেত সেই হরফই 

বসিয়ে দিত। অনেক সময় ছাপতে ছাপতে কোন তুলল ধরা পড়লে সে ভূল সংশোধন করা 

হতে! ফলে একই সংস্করণের কিছু বইয়ে ভূল থেকে যেত এবং কিছু বইয়ে ভূল সংশোধিত হতো 
না হয় ভুল সংশোধন করতে গিয়ে নতুন ভূল হতো। 

ছাঁপতে ছাপতে বা! বিন্তামিত হরফে কালি সাগাবার সময় টাইপ উঠে যাওয়ার দরুন 

যে তুল হতে! তা সাধারণত: একটি হরফের তৃল। 

ছাপার ইতিহাস থেকে যতদূর জানা যায় ত1 থেকে মনে হয় বই ছাপার সময়, অনেক 

সময় লেখক উপস্থিত থাকত। অনেক সময় ছাপার জন্যে বিন্যাসিত হরফ প্রস্তুত হওয়ার পর 

লেখক উপস্থিত না হলে মুদ্রক লেখকের জন্য অপেক্ষ| না করে ছাপা শুরু করত। ইতিষধ্যে 
লেখক যদি এসে পড়ত এবং যে 10: ছাঁপ। হচ্ছে তাতে যদ্দি ভূল ধরা পড়ত তা হলে মুলক 

ছাপার কাজ বন্ধ করতে এবং তুল সংশোধন হলে আবার ছাপার কাজ শুরু হতে] । 

১৬শ ও সপ্তদশ শতাবীর গোড়ার দিকে যে সব বই ছাপা হতে সেই সব 
বইয়ের ভিতরে এধরণের তুল খুব বেশী দেখ! যায়। আঙ্গকালকার বইয়ে এধরণের ভুল বড় 
একটা দেখা যায় না। বই ছাপতে ছাপতে ভূল ধর! পড়ার গ্রথমত কোন কারণ নেই, কারণ 

ছাপা পুরু করবার পূর্বে লেখককে একটি 21801126 9:০০ দেওয়| হয়। তা! সত্ত্বেও ছাপভে 
ছাপতে যদি তূপ ধর! পড়ে তা হলে সে তল পরিবর্তন করবার একান্ত প্রয়োজন না হলে ছাপার 

কাজ বন্ধ করা হয়না। এবং তুর সংশোধনের একান্ত প্রয়োজন হলে যে পাতায় ভূল হয়েছে 

সেই পাতাগুলি নতুন করে ছেপে বইয়ের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়। 

(012 1506100050810100 01 9০০1৪) 
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পু'ঘি-পত্রেব্র সংব্রক্ষণ ও সংস্কার প্রসঙ্গে 
পদ্কজ কুমার দত্ত 

গ্রন্থাগারে পু'থি-পত্রের সংরক্ষণ ব্যবস্থ। কর্মীদের প্রতিদিনের ভাবনা । ধুলোবালি ও 
কীট-পতঙ্গের উৎপাত এবং আলোক ও তাপের আধিক্য থেকে এগুলিকে বাচাতে হবে; আর্দ্রতা 
নিবারণ করতে হবে অথচ শু হলে চলবে না-_-এই সব নানারকষের ভাবনায় কর্মীরা প্রায়ই 
হিমসিম খেয়ে যান। এরপরেই আছে প্রাচীনত্বের জন্য স্বাভাবিক জীর্ণতা প্রাপ্তি। গ্রন্থাগারে 
গ্রন্থ ও পু'থি-পত্রগুলির অবস্থা খুবই শোচনীয় । অথচ যথোপযুক্ত ভাবে সংস্কার করতে পারলে 

গ্রন্থগুলি আবার নবজীবন পায়। পাশ্চাত্য দেশে সংস্কর কার্ধে অনেক আধুনিক পদ্ধতির ও 
যন্ত্রপ।তির প্রয়োগ কর! হয়। সত্য বটে, এইগুলির কোন কোনটি খুবই ব্ায়বহুল ; কিন্ত 

কতকগুলি মোটেই বায়বহুল নয়। গ্রস্থ-প্রেমিক ও বিজ্ঞানের ছাত্র যে কেউই কিছু চেষ্টা 

করলেই এই সব পদ্ধতি শিখে নিতে পারেন। নব-জীবন যদি নাও দিতে পারেন-_-অকাল 
জীর্ণতার হাত থেকে পুথি-পত্রগুলিকে রক্ষা করতে পারেন। অবশ্য সংরক্ষণ ও সংস্কার ছুটি 
দিকেই একই সংগে নজর দেওয়া গ্রয়োজন। 

পু'খির কাগন্দের উপাদান পু-থির স্থায়িত্বের জন্ত অনেকখানি দায়ী। কীটপতঙ্গের আক্রমণই 
হোক ব1 সাধারণ জীর্ণতাই হোক অথবা অন্ত কোন উৎপাতই হোক প্রতিটিই কাগজের 
উপাদানের এবং উৎপাদন পদ্ধতির দ্বারা অনেকথানি প্রভাবিত হয়। গুণগত উতকৃষ্টতা ও 

স্থায়িত্ব কাচামালের উপরেই নির্ভর করে। কাগজ তৈরীর জন্য নানারকমের উত্ভিজ্ঞ তস্ত 

(০€111956 9১:68) ব্যবহার করা হয়। তুল! ও লিনেন (110367) থেকে £616010৩ 

"৪42গ,এর সাহায্যে হাতে তৈরী কাগজ সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী ও মজবুত-_-এক কথায় উতরুষ্টতম| 

কাষ্ঠখণ্ড থেকে কলে তৈরী যে সমস্ত কাগজে “5126” জ্ূপে 19512 এবং 81000101010 16510866 

ব্যবহৃত হয় স্থায়িত্বের দিক থেকে সেগুলি নিরুষ্টতম। অন্তান্ত “ক” শ্রেণীর কাগজের স্থায়িত্ব 

মাঝামাঝি ধরণের ৷ কাষ্ঠটমণ্ড থেকে রাসায়নিক পদ্ধতিতে লিগনিন (11519 ) এবং প্রাকৃতিক 

রজন (:5510) বিদুরিত "সালফাইট” অণ্ড (531015165 0810) থেকেই সাধারণ শ্রেণীর কাগজ 
তৈরী হয়। হাফটোন ব্লক ও সাধারণ ছাপার কাজে এই কাগজই প্রধানভঃ ব্যবহার হয়। 

নিরেস কাষ্ঠমণ্ডের সঙ্গে অল্পমাত্রায় সালফাইট মণ্ড মিশিয়ে নিউজ প্রিন্ট তৈরী হয়--এগুলির 

অস্থায্বিত্বের কথ। পাঠকদের সকলেরই জান।৷ আছে। অল্পদিনেই এগুলি হলদে ব| লালচে 
হয়ে গড়ে এবং মড়মড়ে বা ভঙ্গুর হয়ে হয়ে যায়। কোন পু'খি, দলিল-দস্তাবেজ বা চিঠিপত্জের 

নংরক্ষণের কথ। ভাবতে গেলে এইজন্তই তার কাগজের ভৌত ও রাসায়নিক গুণাগুণ এবং 

উৎপাদন পদ্ধতির কথাও জানা প্রয়োজন । ডাক্তারের! যেষন রোগের নিদান দেবার আগে 

ঝোগীর কাছ থেকে আম্গুপুধিক সব কথ। শোনেন, ঠিক তেমনি সংরক্ষণের জন্য আনীত পুথি- 

পত্রের আন্গপুধিক ইতিহাস জান! প্রয়োজন। কোন্দেশের পুথি কবে লেখ! হয়েছিল, কি 
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কালিতে লেখা, এতদিন কার কাছে ছিল, কেমন ভাবে রক্ষিত হয়েছিল এগুলি জান! 
থাকলে পুথিটি সংস্কার করতে অনেক সুবিধা হয়। যে সমস্ত কারণে পুঁথিটির এমন শোচনীয় 
অবস্থা হয়েছিল সেই সমস্ত ক্ষতিকর কারণে যাতে ভবিষ্যতে কোন ক্ষতি না হয় তার জন্তে 
সাবধানতা অবলম্বন কর! সস্ভব। 

কাগজের প্রধান উপাদান হল তন্ত? বিভিন্ন শ্রেণীর উভিজ্ঞ পদার্থ। এছাড়া অল্প পরিমাণে 

গন্ধক, কিক সোডা, সোড।-আ্যাশ, চুণ, ক্লোরিণ, ফিটকিরি, রোজিন, ব্যরাইট, দস্তা এবং 

টাইটিনিয়ামের যৌগ কাজে লাগে। রঙ্গীন কাগজ তৈরীর জন্ত বিভিন্ন শ্রেণীর ৪11176 
জাতীয় রঙ ব্যবহার করা হয়। তত্তদ কাচামাল থেকে যান্ত্রিক বা রালায়নিক প্রক্রিয়ায় মণ্ড 

প্রস্তুত করা হয়। রাসায়নিক পদ্ধতিতে মণ্ড প্রস্তুতির জন্য কষ্টিক সোডা, চুণের জল অথব। 
ক্যালসিয়াম সাঁলফাইট ব্যবহার করা হয়। লেখার বা ছাপার উপষে।গী সাদ। কাগজ তৈরীর 

জন্য ম্ড ব্রিচ (16901) ) বা পরিস্ত করা গ্রয়োজন। এই কাঁজে ক্ষারজাতীয় বিভিন্ন 

রাসায়নিক ব্যবহার করা হয়। ব্রিচভ্ বা পরিস্বৃত হয়ে যাবার পর ব্রিচিং উপাদান 

ধৌতকরণের দ্বারা বিদুরিত করা হয়। কাগজের ওজ্বল্য, মহণতা, ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধির জন্য 
নানারকমের খনিজ বস্ত মণ্ডের সঙ্গে মিশিয়ে নেওয়! হয়। এগুলিকে 1080176 বা 611175 

উপাদান বলে। ০185, ০1911. 6৪10, ঠ8105655 প্রভৃতি 1080176 বা 11176 

উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হয়। “3126” উপাদান সমুহ পোক'-মাকড়ের প্রিয় খাস্য এবং 

ছত্রাক জন্মানোর পক্ষেও খুবই প্রশস্ত ক্ষেত্র। অবশ্ঠ ব্রিচ কর! কাগজে ছত্রাক বা কীট-পতঙ্গের 

আক্রমণের ভয় অপেক্ষাকৃত কম। কিন্তু ব্রিচকর| কাগজে অন্ত ভয় আছে। যদ্দি ধৌতকরণের 
 স্বারা ব্রিচিং বস্তুটি সম্পূর্ণভাবে বিদুরিত না হয়ে থাকে তবে এ কাগজ শীঘ্রই নষ্ট হয়ে যায়। 

কাগজ যত পুরাতন হতে থাকে ততই তার মধ্যে অন্ত দেখ! দিতে থাকে । যে সমস্ত 
কাগজে ৪10] বা ফটকিরী ব্যবহার কর! হয় ( যথ| £0510এর লাহায্যে 4812, করা কাগজ 

সেই সমস্ত কাগজে প্রথম থেকেই অগ্রতা লক্ষ্য করা যায়। কারণ ভ্রবীভূত ফিটকারী অল্প 
পরিমাণে আঙ্নিকধর্ম পায়। সাঁলফার-ডাই-অক্মাইড গ্যাসে কাগজ সহজেই ক্ষতিগ্রস্থ হয়। 
শিল্পাঞ্চল অথব! ঘনবসতিপূর্ণ জনপদের বাতাসে দহনজাত সালফার-ডাই-অক্মাইভ যথেষ্ট 
পরিমাণে থাকে এবং এই জন্ত এসব অঞ্চলে গ্রন্থাগার বা! পু'থিশালার গুঁধি-পত্রগুলি সহজেই 
জীর্ণ হয়ে গড়ে। ধুলোবালির সহিত যে সমস্ত ধাতুকণা থাকে তাদের অন্গঘটক বা প্রত্বাবক 
জনিত গ্রভাবের ফলেই (০86815610 ৫9০৫) কাগজের মধ্যেই সালফার-ডাই-অক্সাইড 

থেকে সালফিউরিক এনিড তৈরী হয় এবং এ এসিডই কাগজের জীর্ণতার জন্য গ্রধানতঃ দায়ী। 

হাতে-লেখ! যে সমস্ত পু'খিপত্রে লৌহঘটিত কালি ব্যবহার কর! হয় সেই সমন্ত কালিতে 
অল্লপরিমাণে সালফিউরিক এসিড থাকেই? এর ফলে যেখানে যেখানে কালির ছোয়। আছে 

সেই সমস্ত জায়গার কাগজই মুড়মুড়ে হয়ে যাঁয় এবং কালক্রমে খসে পড়ে । নানারকমের 
বিক্রিয়ার ফলে এসিড বা অল্নের মানা অনেক সময় এমন পরিমাণে এসে পড়ে যে এসিডের 

ক্রিন্নাতেই অক্ষরগুলি সছিন্্ হয়ে যায়। এসিড ঘটিত এই «খেয়ে যাওয়া”? বা সহিত্রতার 

অন্ত কারণও অবশ্ত থাকতে পারে। 49961811183 নামে এক প্রকার আচুবীক্ষণিক জীবাথু 
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যদি কাগজের উপর বাসা বাধে এবং দ্রুতগতিতে বংশ বুদ্ধি করতে থাকে তাহলে এ জায়গায় 
একধরণের এসিড তৈরী হয় আর তারই ফলে কাগজ ফুটো ফুটো হয়ে যায়। জয় বা এসিড স্থির 

ব্যাপারে ভূষোকালী কিন্তু একেবারেই নির্দোষ । অল্লতা পুণথিপত্রের জী ত্বরাধিত করে। 

পরীক্ষায় (8০০61018160 ৪61 €6৪8) দেখ! গেছে যে প্রশমিত (06081) কাগজ অনেক বেশী 

ভাজ মহনে অক্ষম অন্যদিকে অম্নতা প্রাপ্ত কাগজের ভাজ সহন ক্ষমতা আহ্কপাতিক হারে 
অনেক কম। 

সুর্ধালোকে গু থিপত্রের অনেক ক্ষতি হয়। সুর্যের আলো! লাগার ফলে খবরের কাঁগজের 

বিবর্ণতা এবং ভঙগুরতা অল্প-বিশ্তর সকলেরই নজরে পড়েছে । এমন কি যাত্র কয়েক ঘণ্ট। হুর্ধের 
আলোয় ফেলে রাখলেই এই বিবর্ণত! বেশ চোখে পড়ে। শুধুমাত্র নিউজ-প্রিন্টের ক্ষেত্রেই 

যে এমনটি ঘটে তা নয়, ভাল জাতের কাগজও সৃর্ধের আলোয় ক্ষতিগ্রস্থ হয়। আঁবাঁর অনেক 

সঙ্গয় দেখা যাঁয় বিবর্ণত| একটুও নেই অথচ কাগজ খুবই অমজবুত হয়ে পড়েছে আলোকের 

অভাবে। সর্ষের আলোর অতি বেগুনি রশ্মিই মূলতঃ এসবের জন্য দায়ী। আর জলীয় বাণ্পের 
উপস্থিতি একাজে তাকে সাহাধা করে। 

কাগজ পত্র পুরানো হয়ে গেলে শুধু ষে মড় ঘড়ে হয়ে পড়ে তা নয়, ব্লটিংপেপার বা চোষ 

কাগজের মত জল শোষণ ও ধরে রাখবার ক্ষমতা পায়। শোষিত জলকণ। বাতাসের সংস্পর্শে 

061101056 ও “512” কে জ।রিত (.03191560) করতে থাঁকে-_10806 উপাদানগুলির 

ক্রমশঃই পচন হতে থাকে এবং কালক্রমে কাগজটি একেবারেই নষ্ট হয়ে যায়। যে সমন্ত 

কাগঙ্জে 1980106 12861181 হিসাবে ০8101010 08107866 ব্যবহার করা হয় সেই 

সমঘ্ত কাগজ সহজে জীর্ণতার খগ্নরে পড়ে না। তাঁর কারণ সময়ের সঙ্গে কাগঞ্জ যে অগ্ন 
আহরণ করে .০৪10100) ০8101)866 সেই আহরিত অমরকে পরিমাণে প্রশমিত করতে 

পারে। মুদ্রিত গ্রন্থের ক্ষেত্রে ছাপার কাঁলিও কাগজের অনেক ক্ষতি করতে পারে। ছাপার 

কালিতে যে তেল থাকে সেই তেল প্রায়ই বাতাসের সংস্পর্শে জারিত হয়ে ষায়, এবং সেই স্থানে 
এক রকমের ক্ষতিকর অয উৎপন্ন হয়। "6 296 বা অন্যান্ যে সব জায়গায় বড় বড় মোটা, 

মোটা হরপে ছাপা হয় সেই সব জায়গায় এট বেশ ভালভাবে বোঁঝা যাঁয়। সব কাগজেই কিছু 

পরিমাণে লৌহ-যৌগ থাকেই এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই লৌহ জারিত হয়ে ওঠায় কাগজে 
একটা লালচে ভাব দেখ! যাঁয়। 

আমাদের দেশের উঞ্আর্দ আবহাওয়া পোকা-মাকড় ও ছত্রাক জন্মানো ও বুদ্ধির 
একাস্ত অন্কল। তাঁর উপর যদ্দি পুস্তক ভাগ্ডারগুলি হয় ঘুপসি অন্ধকার ও স্যাতসেতে এবং 
ঘরের মধ্ো মুক্ত বাতাস চঙ্লাচলের অভাব থাকে তবেত পোকামাকড় ছত্রাকদের পোয়াবারে] 
এ সন্বন্ধে গ্রন্থাগার, পত্রিকার পাঠকদের প্রত্যেকেরই বাস্তব অভিজ্ঞত1 আছে প্রচুর, অধিক 
লেখা নিশ্রয়োজন। 

বারাস্বে পু"ঘিপন্ত্রের উপর বিভিন্ন উৎপাত ও আক্রমণ গ্রতিবিধানের উপায় ও ক্ষতিগ্রস্থ 
বস্তগুলির সংস্কারের বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করার ইচ্ছা! রইল। 

(01) 01656159010) 2100 10 6100198 0: 1101815 0020611818, 

০5 728172593 800081 0205, 



পাঠ ও জৌবুন 
দিল৷ মুখোপাধ্যায় 

পাঠ'কে সাধারণতঃ ছুটি স্তরে ভাগ করা যায়। বিচক্ষণ বিচারকের মন নিয়ে গড়! এবং 
পড়ার জন্ভে পড়া । বিচারকের মন নিয়ে যার! পড়ে তারা খু'জে দেখবার চেষ্টা করে কি অবস্থায় 
কি কারণে লেখক লিখছে, কি সে বলতে চায়, কি তার উদ্দেশ্তা। কেবল পড়ার জন্যে যাঁরা 
পড়ে তার! পাঠে সত্যিকারের কোন অংশ গ্রহণ করে না। তাকে যা দেওয়া হয়েছে ভারই 
স্বাদ সে গ্রহণ করে। সে স্বাদ তার ভালে লাগল কি মন্দ লাগল সেইটাই সে ঠিক করে। 
পড়া শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বইখানি তার কাছে পুরান হয়ে যায় কিন্তু যারা সমালোচকের চোখ 
নিযে পড়ে বই তাদের কাছে পুরান হয় না, কারণ বিষয়বস্তর রেখা-চিত্র তার মনের ফলকে 
আকা হয়ে যায়। প্রথম ধরণের পাঠ সম্বন্ধে বিশেষ কোন সন্ধান পাওয়া সম্ভব নয় কিস্ত দ্বিতীয় 
ধরণের পাঠ সম্বন্ধে কিছুটা খেশজ পাওয়া! সম্ভব হয় যদ্দি কে, কি অবস্থায়, কোন বা কি ধরণের 

বই গড়ে তা অঙ্কসন্ধান করে দেখা যাঁয়। ধরা যাক স্ত্রী-পাঠকের কথা । সমাজের সকল স্তরের 
মেয়েদের অবস্থার কথা যদি চিস্তা করে দেখা যায় তা হলে দেখ| যাবে তাদের সকলের অবস্থাই 
সমান; অন্ততঃ একথা বললে হয়তো অন্যায় হবেন! যে পুরুষ পাঠকের প্রত্যেকের অবস্থা! যেমন 
বিভিন্ন ধরণের,্ত্রী পাঠকের অবস্থ। সেরূপ বিভিন্ন ধরণের নয় অন্ততঃ তাদের অবস্থার মধ্যে একট! 

সমতার সন্ধান পাওয়া যায়। মেয়েদের মধ্যে দেখ! যাবে সাধারণতঃ পড়া হচ্ছে “ফাকিশ্র 

(6%৪5$99) পড়া অর্থাৎ এত্িহাগিক উপন্যাস, ডিটেকটিভ উপন্তাস, ও আবেগময় উপন্যাস এবং 

এদের মধ্যে সম্ভবতঃ মেয়ে লেখকেরই প্রাধান্ত থাকে বেশী । তবে মেয়েদের বয়েস যত বাঁড়তে 
থ|কে তাদের পাঠের ধারাটাও ক্রমশঃ পরিবতিত হতে থাকে। তার কারণ বয়েস বাড়ার সঙ্গে তার 

সংসারের কাজ থেকে এবং আধুনিক চাকুরীজীবী মেয়ের! চাকুরী থেকে যখন অবসর পায় তখন 

পাঠে মন দেবাব সময়ও তার! যথেষ্ট পায় এবং মনের আবেগময় অবস্থাও কতকট। কমে যেতে 
থাকে । মেয়েদের পাঠ সম্বদ্ধে যা বল! হলে! তার অন্সন্ধানগত ভিত্তি কিছু নেই। তবে 

পাঠকের পাঠ সম্বন্ধে নিয়মিত অনুসন্ধান করলে জনসাধারণের পাঠ মধ্বন্ধে কতগুলি ইঙ্গিত পাওয়। 

যেতে পারে । 

মেয়েদের পাঠ সম্বন্ধে যা বল! হলে। তা থেকে দেখা যায় পাঠ ছুটি বিষয়ের উপর নির্ভর 

করে। মনে রাখতে হবে বই ফেনা (০0০25079102) এবং বই পড়! এ ছুটি এক জিনিষ 
নয়। পড়বার জন্তেই যে বই কেন! হয় তা সত্যিনয়। বই ঘরে সাজিয়ে রাখবার জগ্ত 
এডিহের লক্ষণ হিসাবে কেনা হতে পারে। ফোন একখানি বই বিরল বলে কেন! হতে 
পারে। এমনও হরে পারে যে বই কেন! কারে! শ্বভাঁব তাই সে বই কেনে, কোন বিশেষ 
লেখকের লেখা বলে বই কেন! হতে পারে; আবার, বিশেষ ধরণের বীধাই বা ছাপার জন্তে 
বই কেনা হতে পারে। বইয়ের এইসব ধরণের ব্যবহার সম্থদ্ধে অন্ধুসন্ধানের কোন প্রয়োজন 
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নেই কারণ এ ধরণের ব্যবহারের সংখ্যা অতি নগণ্য । পড়বার জঙ্হে যে সব বই ব্যবহার করা 

হয় ভার আবার দুটি স্তর আছেঃ বইকে যন্ত্র হিসাবে বাবহার করা এবং বইকে সাহিত্য 
ছিসাবে ব্যবহার করা। এই ছুই ধরণের পাঠের কারণ বিভিন্ন। | 

প্রথম ধরণের পাঠের কয়েকটি কারণ আমর! এখানে উল্লেখ কযব। 

প্রথমতঃ সংবাদের জন্য পড়া, এবং ব্যবসায়ের অন্য পড়া (0:0165510178] 1680106) । 

সত্যিকারের সাহিত্যকে যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করার (01000101381 1680178) উদ্দেশ 

জটিল। এধরণের পাঠের একট! চরিত্র হচ্ছে বইকে ওষুধের মত ব্যবহার করা। কেউ 
এ ধরণের বই ঘুমিয়ে পড়বার জন্যে আবার কেউ মানলিক ব1 শারীরিক শ্রাস্তি দূর করবার 
জন্যে পড়ে অর্থাৎ মানসিক বা শারীরিক 16183:861009-এর জন্যে এধরণের বই 

গড়ে। আবার কয়েক ক্ষেত্রে এই ধরণের পাঠ-ন্বামুর উপরে সোজাহুজিভাবে ওযুধের বড়ির 
মত কাজ করে। ভীতিজনক পাঠ, কৌতুকময় পাঠ এবং আবেগময় পাঠ বিশেষ করে যৌন 
উত্তেজনা জনক পাঠ এধরণের কাজ করে। শেষোক্ত ধরণের পাঠ খুব বেশী দেখ] যায়। 
আর এক ধরণের পাঠ আছে যার উদ্দেশ্ট হচ্ছে নিজেকে নানা বিষয়ে শিক্ষিত করে তোল! । 

এধরণের পাঠের জন্য বই হচ্ছে নান! ধরণের ৩৪০1) 5০৪: 501 3০7165 বা ৪61: (060 

81155 1 এধরণের বই আনন্দ পাবার জন্তে পড়া হয় না। 

সাহিত্যের জন্য পাঠের কথ! আমি গ্রন্থাগারে” প্রকাশিত “সমাজ ও গ্রন্থাগার" নাষক 

প্রবন্ধে বলেছি এখানে কেবল এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে বই যখন উপায় হিসাবে ব্যবহার 
করা হয় তখন সে পাঠকে সাহিত্যের জন্য পাঠ বল যায় না। সে পাঠ হলো কোন কা্ধ 

সম্থন্ধয় পাঠ (10150010081 16501176)। 

অবস্থা অনুযায়ী পাঠ 
এখন ধরে নেওয়া যাক গ্রন্থাগারে সব রকম পাঠের জন্তে যথেষ্ট পরিমাণে বই রাখা হয়েছে 

এবং পাঠকের বই পাওয়ার দিক থেকে সকল প্রকার স্থুবিধা করা হয়েছে । এখন প্রশ্ন হচ্ছে 

কি অবস্থায় এবং কোন স্থানে পাঠকেরা বই পড়বে? একথ! আমরা স্বীকার করতে বাধ্য যে 
সকল প্রকার পাঠের স্থবিধা থাকলেও, এবং পাঠের ইচ্ছা থাকা সত্বেও পাঠের জন্য অবস্থ! ও 

স্থান বিপর্যয়ের জন্য পাঠ সম্ভব হয় না। আজকালকার মান্ষের সমষ্টিগত জীবন ব্যক্তিকে 

সম্পূর্ণভাবে গ্রাস করে রেখেছে । ব্যক্তিগত জীবনে মানুষ যেটুকু অবসর পায় সে অবসরটুকু 

অন্তান্ত কাজে, আমোদে এবং খেলাধুলায় কেটে যাঁয়। যুবক অবস্থায় নানা কাজ এবং 
আমোদ গ্রমোদ সত্তেও মানুষ বই পড়ে কিন্তু এ অবস্থায় পাঠের গণ্ডি থাকে সাধারণতঃ সন্বীর্ণ। 
প্রৌটি অবস্থায় জীবনেন্ন অস্থিরতা এবং কাজের চাপ যত কমতে থাকে পাঠের গণ্ডি তত 
প্রসারিত হতে থাকে । এ বয়সট! ধরা যেতে পারে ৩৫ থেকে 8৫। কেকি ধরণের কাজ 

করে, কি অবস্থায় কাজ করে, সংসারের অবস্থ! কিরূপ, জলবায়ু ইত্যাদি নানা বিষয় পাঠের 
উপয়ে প্রভাব বিস্তার করে। তবে বিংশ শতাবীর ব্যন্ত মানুষের পড়বার জন্মে বাড়তি 

সময়কে ৩টি স্তরে ভাগ কর! সম্ভব; বাসে বা ট্রেনে যাতায়াতের সময়, কাজের শেষে 

দিনাস্তের অবপর, কর্মবিহীন অবলয় (যেমন ছুটির দিন অনখের সময় এবং অবসর প্রাপ্ত অবস্থা)। 



৯৪ গ্রন্থাগার . [ আবে 

গ্রথমোক্ত অবস্থার পাঠ হচ্ছে সংবাদপত্র যা আমরা সাধারণতঃ দেখতে পাই ট্রেন 
যাতায়াতের সময়। তবে ট্রেনে যেতে যেতে আর এক ধরণের পাঠ হচ্ছে “ট্রেনে পড়বার 

মত উপন্যাস" অর্থাৎ সে সব বই কেবল সহ্য় কাটাবার জন্যে পড়া হয়। যে-সব [08115 
089560861-দের যাতায়াতে প্রায় এক ঘণ্টা বা তারও অধিক সষয় লাগে তাদের হাতেই, 
আজকাল বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই হালকা ধরণের উপন্যাস দেখা যাঁয়। আমাদের দেশে যাতায়াতের 

পথে পড়বার উপযুক্ত করে বই ছাপান হয় না । কিন্তু ইউরোপের বছদেশে এ ধরনের বই ছাপা 
হয়-_নান। ধরনের [91885-গুলি কেবল এই কারণেই খুব বেশী প্রচলিত। আমাদের দেশের 
প্রকাশকর] এ ধরণের বই ছাপায় মন দিলে সম্ভবতঃ তাদের ব্যবসার উন্নতি করতে পারে। 

যাতায়াতের পথে পড়বার জন্থে বিশেষ করে বিলাতে 020101005 0101)6-এর সৃষ্টি হয়েছে। 

কিন্তু এই বইগুলির আকার এত বড় যে যাতায়াতের পথে তা নিয়ে যাওয়! কষ্ট কর হয়ে দাড়ায়। 

কাজের শেষে দিনাস্তে যে অবসরটুকু গাওয়! যায় সে অবসর সময়ে মানুষ বই পড়তে পারে। 
কিন্তু ব্যক্তিগত বাসস্থানের অবস্থাটা এধরণের পাঠের উপর প্রভাব বিস্তার করে। আমদের 

দেশের বেশীর ভাগ পাঠকেরই সে অবস্থা নেই তবে কাছাকাছি যদি কোন গ্রন্থাগার ব1 ০০1 

০10৮ থাকে তা হলে তারা এ সময়টুকু বই পড়ে কাটাতে পারে। কিস্তূএ সময়টুকু বেশীর 
ভাগ ক্ষেত্রেই রেডিও শুনে কেটে যাঁয় এবং টেলিভিশন চালু হ'লে এ সময়ে বই গড়াট! 
সম্ভবত উঠেই যাবে। বই পড়ার পরিবর্ভে আসবে £&510-519891 পাঠ। এ ধরনের 
পাঠেরও উপকারিতা আছে কিন্তু এ ধরণের পাঠে ব্যক্তিগত কোন সংযোগ থাকে না কারণ এ 

ধরণের পাঠ হুচ্ছে অন্যের দ্বারা পরিচালিত পাঠ। 

রাতের বেল| পড়ার কতগুলি বিশেষ চরিত্র আছে। রাতে পাঠ কর! যাদের অভ্যাস 

তাদের মাথার কাছেই পাঠের উপযুক্ত বইথাকে। এ বইগুললকে সাধারণতঃ “শিয়রের বই” 

বল! যেতে পারে। পাঠকের একল! শোবার মত যদি ঘর থাকে তা হ'লে বলতে হবে এ 

অবস্থায় সাহিত্য হিসাবে বই পড়া সম্ভব কারণ পাঠক সম্পূর্ণ একা । তার ব্যক্তিত্বকে ঘরের 
নির্জনতায় সম্পূর্ণভাবে সমষ্টি থেকে গুটিয়ে নিয়ে পাঠে মনোনিবেশ করতে পারে। এ অবস্থার 
পাঠ থেকেই পাঠকের ব্যক্তিগত পাঠের রুচি সম্পূর্ণভাবে বোঝ। যায়, কারণ ঘরের নির্জনতায় 
প'৪৮০০'র প্রভাব ও সামাজিক বাঁধা বর্তমান থাকে না। এই সময়ে এবং এই অবস্থায় 

সাধারণতঃ পাঠের জন্ত মানুষ বেশী সময় দিয়ে থাকে । 

অসুখের সময় বা অস্থখ থেকে সেরে ওঠবার পর পড়ার একটা বড় সুযোগ । পাঠের 

ব্যবস্থা ঠিক মত থাকলে এ হুযোগট! নেওয়া সম্ভব হয়। কিন্তু এ অবস্থায় £20670781 
8৪105 সম্ভব হয় বেশী। হুঃখের বিষয় এ অবস্থায় পড়বার মত স্থযোগ অন্ততঃ আমাদের 

দেশে খুব কম। 
রবিবারের পড়ার জন্যে আছে রবিবারের সংবাদপত্র । আমাদের দেশের রবিবারের 

সংবাদপত্রে পড়বার মত্ত খুব বেশী কিছু থাকে না! কিন্তু ইংলগ্ড বা..আমেরিকায় কিংবা 
ইউরোপের অন্যান্ত দেশের রবিবারের সংবাদপত্রের কলেবর বেশ বড় হয় এবং তা একদিনে 
শেষ করা যাঁয় ন|। 



১৩৭২ ] পাঠ ও জীবন ৯৫ 

লম্বা ছুটি বা অবসর গ্রহণের পর কি ধরণের পাঠে মানুষ মনোনিবেশ করে তা বলা 

কঠিন। এ সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধানের গ্রয়োজন। 
উপরে নানা ধরণের পাঠের আমরা যে বর্ণনা দিলেম তা সম্পূর্ণভাবে অসম্পূর্ণ একটি 

রেখাচিত্র হ্বাত্ব। এ বিষয়ে ঠিকমত একটা অনুসন্ধান হওয়| প্রয়োজন । এই অনুসন্ধানের 
ফলে আমরা জানতে পারব আমাদের দেশে পাঠের চাহিদা, পাঠের রুচি । কেবল ভাই 

নয়, দেশে যে সব গ্রন্থাগার গড়ে উঠছে, পাঠের ক্ষেত্রে সেগুলি কতদূর কার্ধ।করী হচ্ছে, জন- 
সাধারণের গ্রন্থাগারের চরিত্র অঙ্ধ্যায়ী সে-সব গ্রন্থাগার কাজ করছে কি ন! তাও জানা যাবে । 

যনে হয় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের তরফ থেকে এ ধরণের একটা অনুসন্ধার্ন চালাতে 

পারলে ভালো হয়। এ অনুসন্ধানের জন্ত কতগুলি প্রশ্ন সম্বলিত কিছু কাগজ ছাপিয়ে নিয়ে 

কেবল জনসাধারণের গ্রস্থাগারগুলিতে পাঠিয়ে দিলে সে কাগজগুলি গ্রস্থাগারের গ্রস্থাগারিক তার 

পাঠকদের মধ্যে গ্রশ্নগুলির উত্তরের জন্য বিলি করে দিতে পারে এবং পাঠকের কাছ থেকে 

তা সংগ্রহ করে বঙ্গীয় গ্রস্থাগার পরিষদ্দে ফেরৎ পাঠাতে পারে । প্রশ্নগুলি হবে এইরূপ £-- 

পায55777555 
ঠিকানা 5৪৪৪৪৪০০৩৬১৪০০৩৪ 

পেশা'*******.*.**** (কোন পেশ! না থাকদ্গে লিখুন “নাই” 3 
অবসর প্রাঞ্ধ হলে লিখুন “অবসর প্রা্ত”) 

১১) হান 
কোন সময়ে বই পড়েন ?**.*১০০০০০১১ 

কি ধরণের বই পড়েন ?**১,০১*০০**, 

কোন্ প্লেখকের বই পড়তে ভালোবাসেন £.:.*-৮ 
বই পড়ার উদ্দেস্ঠয কি ?......... 
কি অবস্থায় বই পড়েন ঃ 

১। কর্মস্থানে যাতায়াতের সময় ?******ত 

২। ছুটির দিনে ?*+*****" 

৩। রাত্রে ঘুমাবার পুর্বে 9,৮৮৮ 

কোন্ স্থানে বই পড়েন ঃ 
১। ট্রেনে ?"***১, 

২। বাসে? *.***, 

৩। বাড়ীতে 1..,.০... 

৪। গ্রন্থাগারে? 

এ ধরণের কয়েকটি প্রশ্ন থাকলেই চলবে । অর্থাৎ প্রশ্নগুলি এমন হওয়া চাই যাতে 
পাঠকের বর্ষে অন্থ্যাম়ী ও বাস্তব জীবনের অবস্থ। অনুযায়ী পাঠের চরিত্রট! ধর! পড়ে। 

এই অনুসন্ধানের উদ্দেস্ট কি তাও এই প্রশ্নপত্বে স্ুম্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। 
পাঠকের স্থবিধার জন্যই যে এ অনুসন্ধান কয়া হচ্ছে তা পাঠককে জানিয়ে দিতে হবে তান! 

হলে ধথাধধ উত্তর পাওয়া যাবে ন1। 



প্রকাশনা নতুন আদল 

গ্বোলোকেন্ছু ঘোষ 
€১) 

বই। এই কথাটার সংজ্ঞ। নিয়ে বিস্তর মতভেদ আছে। যেষন যেমন ধরুন, 
ইটালিতে একশত পৃষ্ঠ। সন্নিবিষ্ট নয়--এমন বইকে বই বলে গণ্য করা হয় না, অথচ ভারতবর্ষে 

আমর! এটিকে বই বলে গণ্য করি; বেশির ভাগ দেশই পৃষ্ঠাসংখ্যা দিয়ে বইয়ের সংজ্ঞ। 
নিরূপণ করে থাকে; বিলেতে কিন্তু সর্বনিয্ন দামের ওপর বইয়ের সংজ্ঞা নিরপিত হয় । বইয়ের 
সংজ্ঞা নিয়ে বিভিন্ন মত থাকার ফলে বিশ্ব-প্রকাশনার পরিসংখ্যাণ ও বিশ্লেষণের কাজটা 

গবেষকদের কাছে খুবই কঠিন ও জটিল হয়ে ঈাড়িয়েছে। 

যাহোক, বইয়ের যে-কোন সংজ্ঞাই নেওয়া যাক না কেন, প্রকাশন-ক্ষেত্রে কয়েকটি 
বুহৎ'-এর আবির্ভাব ঘটেছে; ছ+টি দেখ বছরে বিশ হাঁজারের বেশি বই ( শিরোনাম ) 
প্রকাশ করে থাকে £ রাশিয়া, চীন*, ইংলগু, জার্মানি (পশ্চিম-জার্মানি এককভাবে ধরে বা 

পৃর্ব-জীর্ধানির সঙ্গে যুক্তভাবে ধরে) জাপান এবং আমেরিকা । আর ছটি দেশ প্রায় দশ 

হাজার বই প্রকাশ করে থাকে ঃ ফ্রান্স, ভারতবর্ষ, স্পেন, ইটালি, নেদারল্যাগ্ডস্ ও চেকো- 
্লোভাকিয়। । ইউনেস্কে।র হিসাবে ১৯৬৩ সনে পৃথিবীতে চার লক্ষর মত বই প্রকাশিত হয়েছে 

এবং এই বারট। দেশ তার চারভাগের তিনভাগ বই প্রকাশ করেছে। 

১৯৫২ সন থেকে ১৯৬২ সনের মধ্যে সার। পৃথিবীতে বইয়ের মোট প্রকাশন শতকরা 

চল্লিশভাগ বৃদ্ধি পেলেও কয়েকটি দেশে হাস পেয়েছে | অবশ্ঠ 'বৃহৎ-গুলির মধ্যে একমাত্র 

ভারতবর্ধ ছাড়া এই হাস আর কোন দেশে ঘটে নি। মাঝারি আকারের প্রকাশক-দেশগুলির 

মধ্যে বেলজিয়ামে শতকর! পঁচিশভাগ হাম পেয়েছে এবং ইটাদলতে শতকরা ষোলভাগ হাঁস 

নথিবদ্ধ হয়েছে । বিশ্ব-প্রকাশন সংখ্যার অন্থপাঁতে (অর্থাৎ শতকর1 চল্িশভাগ বুদ্ধির 

অন্ধপাতে ) যে-সব দেশে হাস বৃদ্ধির শতকরা হারের বিশেষ তারতম্য ঘটেনি সেগুলি হল-- 
ফ্রান্স, অগ্রিয়া, জাপান ও ইংলগু। 

চীনে বই প্রকাশনা দশ বছরে দশগুণ বেড়েছে । আমেরিকাম্ম বেড়েছে শতকরা 

পচাশীভাগ। প্রকাশন! ক্ষেত্রে চতুর্থ স্থান অধিকারের জন্যে আমেরিক! এখন জাপানের প্রতি- 

যোগী। দশ বছর আগে আমেরিকা ছিল ষষ্ঠ, তখনকার ফ্রান্সের প্রায় সমপর্যায়ে। উত্তর 
আমেরিকার প্রকাশন! ক্ষেত্রে এই বিস্তারের ফলশ্রুতি পাওয়! যায় কানাডার প্রকাশনা-ক্ষেরে 
দশ বছরের মধ্যে কানাডায় ছ'শ চুরাশীখান! বই থেকে তিন হাজার ছ'শ' বই; প্রকাশিত 
হয়েছে-_বৃদ্ধি হল শতকর! চার শ'ছাব্বিশ-ভাগ | স্পষ্টত বোঁঝ| যাঁয় যে প্রধান কেন্ত্রগুলিয় 
পুনরিন্তান ঘটছে, তবে এখনও পূর্ববিস্তামের বিশেষ তারতম্য ঘটে নি। 

* এই প্রবন্ধে চীন অর্থে এশিয়ার মূল ভূখণ্ড অধিকৃত চীনকে বোঝান হয়েছে। 



১৩৭২] প্রকাশনায় নতুন আদল ৯৭ 

পরিসংখ্যাণ বিশ্লেষণ করলে জোট বা গোষ্ঠীর অস্থিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়স্-্এর মধ্যে 
প্রধান হল ভাষাভিত্তিক গোঠী। 

ভাবাভিত্তিক গোষ্ট 
পাচ কোটির বেশি লোকের ব্যবহৃত বারটি ভাষ। আছে। ক্র-অনুযায়ী সেগুলি হল £ 

চীনা, রুশ, ইংরেজি, হিন্দী, ম্পেনীয়, জার্মান, জাপানী, বাঙলা, আরবী, ফরাসী, পর্তগীজ এবং 
ইটালীয় ! 

জাপানী, ইটালীয় এবং পর্তুগীজ ভাষাগুলি সম্বন্ধে আপাততঃ আলোচনার প্রয়োজন 

নেই কারণ এই ভাষাগুলির বই সংঙ্ষিষ্ট ও নির্দিষ্ট অঞ্চলে ব্যবহারের জন্তেই প্রকাশিত হয়ে 
থাকে । চীন সম্বদ্ধেও এই কথাট। প্রযোজ্য, তা ছাড়া চীনের তথ্যাদি বড় অগপ্রতুল। চীনের 
ভূখণ্ডের ও জনসংখ্যার বিস্তার সত্বে৪ চীনকে বল। চলে স্বয়ংসম্পূর্ণ । ভারতবর্ষের এবং 
আরবরাষ্ট্রের ভাষাগুলি সম্পর্কে বল! চলে যে এই দেশগুলিতে গ্রকাশন-শিল্প এত ছোট ও 

বিক্ষিপ্ত যে 'গোষ্টী কথাট! এসব ক্ষেত্রে সঠিকভাবে প্রযোজ্য নয়. অবশ্য এই দেশগুলিতে 

প্রভূত সাংস্কৃতিক উন্নতি ঘটেছে । আর রুশ সম্পর্কে বক্তব্য এই যে এই ভাষায় সারা সোভিয়েট 

ইউনিয়নে কথাবার্ত। বল! যায়। এই ভাষাটিকে শ্বীকৃত-জাতীয়ভাষ! হিসাবে বিবেচনা না 
করে স্বতঃপ্রচলিত জাতীয় ভাষ| হিসাবে বিবেচনা করাই সঙ্গত হবে। 

এবার রইল 'বুহৎ চারটি পশ্চিমী স্বীকৃত জাতীয়ভাষ। £ ইংরেজি, জার্মান, ম্পেনীয় ও 

ফরাপী। বিশ্ব-প্রকাশনার হিসাবে ১৯৫২ সনে তাদের যে ক্রম নিত ছিল, ১৯৬২ সনেও 
সেই রকমই আছে । মোট কথায়, যদি বিশ্ব-প্রকাশনের ১৯৫২ সনে সংখ্যা ধরি আড়াই লক্ষ, 
তাহলে এই চারটে ভাষার মোট প্রকাশন হার হয় শতকরা চৌত্রিশভাগ ; আর ১৯৬২ সনে 

সাড়ে তিন লক্ষ বিশ্ব-প্রকাশন সংখ্যা ধরলে এদের হার হয় শতকর! ছত্রিশভাগ। 

সামুহিক বিন্য।সের বিশেষ পরিবর্তন না ঘটলেও ভাষাগোষ্ঠীগুলির নিজেদের মধ্যে স্থান 
সাষোর ব্যত্যয় ঘটেছে । যদিও কোন একটি ভাষাগো্ঠীর প্রকাশন পুরোপুরি হাস পায় নি, 
তবুও ভাযাগোষঠীগুলির পারম্পরিক ব্যবধান বেড়েছে বলে লক্ষ্য করা যায়। ১৯৫২ সনে 
বিশ্ব প্রকাশনের শতকরা তেরভাগ ছিল ইংরেজি ভাষাগোীর প্রকাশন ; ১৯৬২ সনে বেড়ে 
হয় শতকরা যোলভাগ - এই অগ্রগতি হল শতকরা প্রায় সত্তরভাগ এবং বিশ্ব-গড়ের ছিগুণ। 

আবার, ফরাসী ভাষাগোষ্ঠীর প্রকাশন বৃদ্ধি পেয়েছে মাত্র শতকরা সাতভাগ, অর্থাৎ অনুপাতে 

হাস পেয়েছে। জার্মান ও স্পেনীয় ভাষ।গোর্ঠীগুলি তাদের ক্রম বজায় রেখেছে। 

মাতৃভাবার দেশগুলিতে কর্মব্যস্তত1!-_ 
এই সব পরিবর্তনগুলির প্রকৃত রূপ উদঘাটিত হবে যদি কোন ভাষাগোষ্ঠীর ভেতরের অবস্থা 

ব্যাখ্যাত হুয়। ফরাসী, জার্মান, এবং স্পেনীয় ভাষাগোঠীগুললির বিষয় বলা যায় যে মাতৃভাষার 
দেশগুলিতে প্রকাশন কেন্দ্রীভূত হচ্ছে; এই সব দেশগুলিতে প্রকাশন বাড়তির পথে অথচ. 
অন্তত্র প্রকাশন কমে যাচ্ছে । যেমন জার্মানি, স্পেন ও ফ্রাঙ্দে গ্রকাশন বাড়ছে, কিন্তু অস্্রিয়া 
ও মনাকোতে প্রকাশন কমছে। ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলিতে প্রকাশন তুলনায় একই 
রকম আছে। 
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ইংরেজি ভাষাগোর্ঠীর ভেতরের পরিবর্তন সম্পুর্ণ অগ্ঠ ধরনের । ইংরেজি ভাষাগোীর প্রধান 
প্রকাশন-কেন্দ্র ুটি-ইংলও ও আমেরিকা | এই ভাষাগোঠীর মধ্যে আমেরিকা ক্রমেই 
ইংলগ্ডের শীস্থান অধিকার করতে অগ্রসর হচ্ছে। এই ঘটনাটা, ভিকেন্স যখন ইংরেজ- 
প্রকাশকদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন আমেরিকা যান, সেদিন থেকে ইংরেজ-প্রকাশকরা ভয় করে 
আসছে। 

১৯৫২ সনে ইংরেজরা আঠার হাজার ছ'শ' বই প্রকাশ করে; ইংরেজিতে মোট প্রকাশন 

পরিমানের অর্ধেকেরও যথেষ্ট বেশী অংশ এটা । ১৯৬২ সনে ইংলগ্ প্রায় পচিশ হাজার বই 
গ্রকাশ করে, তবু মোট ইংরেজি বই প্রকাশন পরিমাণের অর্ধেকের কিছু কম এট|। আমেরিকা 
প্রায় বাইশ হাঙ্জার বই প্রকাশ করে ইংলগ্ডের নিকট অম্ুগামী। আষেরিকার এই দ্রুত অগ্রগতি 
প্রধানত নরম মল্লাটের বই প্রকাশনার জন্তে। 

যাই হোক, আরে! একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বৌক দেখ। যাঁয় কমন ওয়েল্থ দেশগুলির প্রকাশনা- 
ক্ষেত্রে--১৯৫ ২ সনে এদের প্রকাশন ছিল নগণ্য কিন্তু দশ বছর পরে এই দেশগুলিতে সাড়ে 
ছ'হাঁজারেরও বেশী বই প্রকাশিত হয়েছে। 

র্প-জোট ও আক্রা-এশিয়গোষ্ঠী_ 
এবার অপর একটি গ্রধান ভাষাগোট্টীর কথ। আলোচন। কর! যাঁক--রুশন্তাষাঁকে কেন্ত্র করে 

একে ভাষাভিত্তিক জোট সঠিকভাবে বলাষায় না। সমাক্জতান্ত্রিক দেখগুপিকে নিয়ে এই 
গোগি । এই দেশগুলির মধ্যে নিয়ত এবং নিরমিত বিনিময় হয় যার ফলে বল! চলে যে এদের 

প্রকাশনা পরম্পর-নির্ভর। ব্যাপারটা বেশ কৌতৃহলের যে ১৯*২ সনে এই দেশগুলিতে (চীন 
বাদ দিয়ে) যত বই প্রকাশিত হয়েছে, তা চারিটি পশ্চিমী ভাষাগো্ঠীর প্রকাশন-পরিমাণ অর্থাৎ 

সওয়া লক্ষের মত বই বা বিশ্ব-প্রকাঁশনের শতকর। ছত্রিশভাগের প্রায় সমান। সমাজতান্ত্রিক 
দেশগুলিতে বই প্রকাশন! দ্রুততর হয়েছে, দশ বছর আগে ছিল্ল শতকরা তিরিশভাগ | 

গত দশ বছরে আফ্রে।-এশিয় দেশগুলিতে প্রকাখন কমতির দকে-শতকরা, ছত্রিশভাগ 

থেকে আটাঁশভাগে নেমে এসেছে । ঘবিস্কতে এই ঝেঁকের হয়ত পরিবর্তন ঘটবে । গত 

দশ বছরে প্রায় বিশটি জাতি তালিকায় স্থান পেয়েছে এবং আশা! কর। যায় যে এদের সংখ্যা 

বাড়বে এবং প্রকাশনও বাড়বে । একতিরিশটি আফ্রো-এশীয় দেশের পরিসংখ্যান পাওয়া 

গিয়েছে। ১৯৫২ থেকে ১৯৬২ সনের মধ্যে এদের প্রকাশন বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা তেত্রিশ 
ভাগ। ভাষাভিত্তিক জোট ও আদর্শগত জোটে এই কেন্দ্রীভবন সম্ভবত শীঘ্র শেষ হবে এবং 

নবীন জাতিগুলিতে প্রকাশন। বিস্তৃতি লাভ করবে। সেদিন সারা পৃথিধীর গ্রকাশনা-চেস্থারায় 

আদল বদলে যাবে | 
না010 016 বত [006 10 3001 0091131010785 

৮5 20১61 85081:21%, 

*পইউনেস্ছে। ফিচ৮৮-এ প্রকাশিত প্রবন্ধ অবলম্বনে লিখিত। এই লেখকের লেখ! ফরাসী ভাষাক়্ ৮5 
1950108107 ৫0. [.1506” ইউনেক্কোর সবার শীগ্রই প্রকাশিত হবে। বইটির ইংরেজি সংন্কবণও প্রকাশন 
জপেক্ষায়। বর্তমান প্রতন্ষটি প্রথম কিস্তি, আরে! ছুটি কিন্তি প্রবন্ধ প্রকাশিতব্য । 



অহীশ্পুত্র ভাব্রতীঘ্ঘ গ্রন্থাগার পরিষদের 
পঞ্চদশ সানুতলন 

গ্রুবতার। মুখোপাধ্যায় 

গত ১৭ই জুন, ১৯৬৫ মহীশুব বিশ্ববি্ভালম়ের মহারাজা কলেজের শতবাধিকী কক্ষে সুন্দর 
পরিবেশের মধ্যে তিনদিন ব্যাপী নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সম্মেলনের পঞ্চদশ অধিবেশন 

অনুষ্ঠিত হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য এই যে, পরিষদের প্রথম অধিবেশন আজ হইতে বত্রিশ 

বৎসর পূর্বে ১৯৩৩ সালে কলিকাতাতে অনুষ্ঠিত হয় এবং উক্ত অধিবেশনে ডাঃ এম ও টমাস 

সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, ইহার পর ভারতের বিভিন্ন স্থানে যথা! লক্ষৌ, দিশ্লী, 

পাটনা, বোম্বাই জয়পুর, বরোদা, নাগপুর, ইন্দোর ও হায়দ্রাবাদে ইহার অধিবেশন হইয়াছিল 
এবং গত বৎসর বোম্বাই বিশ্ববিষ্ালয়ের গ্রন্থাগারিক শ্রী ডি, এন, মার্শালের সভাপতিত্বে ইহ! 

পাটনাতে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। 
এই সম্মেলন কখনও স্থদুর দক্ষিণ প্রান্তে হয় নাই। তাই এবারকার অধিবেশন 

মহীশূরে হইবে বলিয়। স্থির হইয়াছিল। যদিও এখানে সকল প্রদেশ হইতে আসা! ব্যয় ও কষ্ট 
সাপেক্ষ তথাপি প্রায় ২৫* জন প্রতিনিধি এবং বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এই সভায় যোগদান করিয়া 
ছিলেন। তাহাদের মধ্যে প্রায় ১৫২ জন মহিলা! ছিলেন। এখানকার আবহাওয়া শীতল 
ও আর এবং ইহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এক মনোরম পরিবেশের সৃষ্টি করিয়াছিল; মনে হইতে- 

ছিল যেন মহীশূর রাজ্য আমাদের স্বাগত জানাইবার জন্য এই স্থন্দর বেশ ধারণ করিয়াছে। 

এই গ্রসঙ্গে মহীশুর রাজা সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। ১৯৫৬ সাল কর্ণাটকের ইতিহাসে এক 

স্মরণীয় দিন। এই দিনটিতে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন মহীশূর রাজ্ঞা, বোম্বাই কর্ণাটক, হায়দ্রাবাদের 
কর্ণাটক, ছোট কৃর্গ এবং মাত্রাজের কর্ণাটক অঞ্চল নিয়ে নৃতন মহীশূর রাজের পত্তন হয়। এই 
রাজ্য শিক্ষায়-সংস্কৃতিতে, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা-রূপায়নে প্রাগ্রনর রাজা । সমগ্র ভারতবর্ষের 
গ্রন্থাগার আন্দোলনের দুইজন খ্যাতনামা পুরুষ ভা: এস, আর, রঙ্গনাথন এবং শ্রী বি, এস, 

কেশবন এই মহীশৃরের অধিবাসী। সুতরাং এইখানে এই সম্মেলনের এক বিশেষ তাৎপর্য 
আছে। সম্মেলনের অধিবেশন স্থরু হইত প্রতিদিন প্রাতঃরাশের পর, মাঝখানে মধ্যাহ্ন 
ভোজের পর ঘণ্ট1 ছয়েক বিশ্রাম দিয়াই আবার শুরু হইত বৈকালীন অধিবেশন। সন্ধ্যার দিকে 

স্থানীয় অধিবাসিদের প্রচেষ্টায় গান-বাজনার আসর বনিত। 

সভার প্রারস্তে মহীশূর বিশ্ববিষ্ালয়ের রেজিষ্টার শ্ী। কে, আর রামচন্দ্রন,। আই, এ, এস 
সমবেত প্রতিনিধিবুন্দকে স্বাগত জানাইয়! সুন্দর জল হাওয়ার কথা উল্লেখ করেন এবং এই 
সভ্ভাকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্ত তিনি সকল প্রকার স্থযোগশ্ম্বিধ!, দিবার আশ্বান দেন। 

বিশ্ববিষ্ভালম়ের ভাইস চ্যাব্সেসার ডাঃ কে, এল, শ্রীমালী সন্ভার উদ্বোধন করিয়া বলেন যে, 



১০৬ গ্রন্থাগার [ আধাঢ় 

দেশের সাধারণ গ্রস্থাগারগুলি এক বিপর্যয়ের মধো পড়িয়া! আছে। এইগুলির উন্নতি বিধানের 
জন্ত গ্রচুর অর্থ ও হুযোগ-হুবিপার প্রগোঁজন। পূর্বে গ্রস্থাগারগুলির এঁতিহোর কথা৷ বলিয়া 

তিনি বর্তমান গ্রন্থাগারসমূহের পরিচালনা-মানের অবনতির কথা উল্লেখ করেন এবং শিক্ষা 

গ্রতিষ্ঠানের সর্বস্তরের যথা, বিদ্যালয় হইতে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রস্থাগারগুলির উন্নতি বিধানের উপর 

বিশেষ জোর দেন। বর্তমানে বিশ্ববিষ্ঞালয়গুলি গ্রস্থাগারবিষ্যা। প্রসারের জন্ত যথেষ্ট চেষ্ট 

করিতেছেন বলিয় তিনি অত্যন্ত সস্তোষ প্রকাশ করেন এবং চতুর্থ পঞ্চবাধিক পরিকল্পনাতে 
যাহাতে সকলপ্রকার গ্রন্থাগারের জন্য পর্যাঞ্ধ অর্থ বরাদ্দ করা হয় তাহার জন্য আশা! প্রকাশ করেন। 

যোজনা কমিশনের সদস্য ডঃ ভি কে আর ভি রাও সভাপতির ভাষণে ভারতীয় গ্রন্থাগার 

পরিষদের গড ৩০।৩২ বৎসরের প্রচেষ্টায় গ্রন্থাগার ও গ্রস্থাগার বিষ্ভার মাধ্যমে যে শিক্ষা 
সংস্কৃতি ও সামাজিক বিষয়ের প্রভূত উন্নতি হইয়াছে তাহার উল্লেখ করেন। তিনি এই 
পরিষদের সহযোগিতায় গ্রামীন ও নাগরিক শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান ও সাধারণ গ্রন্থসমূহ 
প্রভূত উন্নতি সাধন করিতে পারিবে বলিয়া আশ! প্রকাশ করেন। যে শিক্ষা পরিকল্পনায় 

্রস্থাগারের স্থান নাই তাহার মতে সেই পরিকল্পনা অসম্পূর্ণ ও বাথ। শিক্ষাবিস্তারের পরি- 
কল্পনাতে যে এতদিন গ্রস্থাগারগুলিকে স্থান দেওয়! হয় নাই তাহার জন্য তিনি ছুংখ প্রকাশ 

করেন। 

চতুর্থ পরিকল্পনায় প্রাপ্ত বয়স্কদের শিক্ষার জন্য ৭* কোটী টাক। বরাদের মধ্যে বিশেষ- 
"ভাবে গ্রামীন অঞ্চলে সাধারণ গ্রস্থাগারগুলির জন্য কুড়ি কোটী টাকা বরাদ্দ কর] হইতেছে বলিয়া 

তিনি জানাঁন। তিনি আশ! করেন যে, এই বন্টনে বর্তমানে সাধারণ গ্রস্থাগারগুলি যে ছুরবস্থার 

মধ্যে পড়িয়া আছে তাহাতে ইহাদের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইবে । তিনি বলেন যে, দেশে 

শিক্ষাপ্রসারের সঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলনের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। কী অর্থনৈতিক অগ্রগতি 

কি সামাজিক উন্নয়ণ ছুইই তাঁর উপর নির্রশীপ। গ্রন্থাগারগুলি যাহাতে সুটুভাবে কাজ 
চালাইতে পারে সেইজন্য উপযুক্ত গ্রস্থাগার-আইন থাকা বিশেষ দরকার । অথচ অনেক 
রাজ্যেই এই ব্যাপারে কোন কাজ হয় নাই বলিয়া ভঃ রাও মন্তব্য করেন। এই পরিকল্পনাতে 
কলেজ গ্রস্থাগারগুলির আরও উন্নতি হইবে বলিয়া তিনি জানান। সেখানে ভাল বই, বই 
রাখার জায়গ। ও বসিয়া বই পড়ার জায়গ। সব কিছুরই অভাব । তিনি ছুঃখের সঙ্গে বলেন, গ্রস্থা- 
গায় সম্পর্কে অনেক কিছু বলা হইলেও ভারতে বহু রাজ্যে এখনও সাধারণ গ্রস্থাগারের জন্ু 

কোনো আইন প্রণয়ন কর! হয় নাই। 

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রণালয় কর্তৃক যে “মডেল পাবলিক লাইব্রেরী বিলটি* প্রণয়ন করা হইয়াছে 
তাছ। পরীক্ষ। করিয়া দেখিবার জগ্ত তিনি প্রত্যেক রাঙ্্য সরকারকে অনুরোধ জানান এবং 

এই বিলের রদবদল করিয়া যাহাতে প্রতোক রাজ্যে গ্রন্থাগার-আইন প্রণয়ন কর! যায় তাহার 
চেষ্ট1 করিয়া দেখিতে বলেন। কেননা ইহা! ব্যতিরেকে কোন গ্রন্থাগার আন্দোলন হুভাবে 
পরিচালিত হইতে পারে না । পরিষদের সভাপতি শ্ীপি এন গোঁড় সমবেত গ্রতিনিধিধৃনদকে 
ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া! সরকার ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি যাহাতে এই পরিধদকে সাহাধা করিতে 
পাঁরেন তাহার জন্য অনুরোধ করেন। | 



১৩৭২]  মহীশুরে ভারতীয় গ্রস্থাগার পরিষদের পঞ্চদশ সম্মেলনে ১৭১ 

অধিবেশনের দ্বিতীয় দিবসে *গ্রস্থাগারসমূহ ও চতুর্থ পঞ্চবাধিক পরিকল্পনা'' নাঁমক একটা 

আলোচনা-চক্রের আয়োজন হয়। বিভিন্ন প্রতিনিধি এই সভায় যোগদান করেন এবং ত্তাহাদের 

অভিমত প্রকাশ করেন। পরিষদের কর্মনচিব এবং দিল্লী সাধারণগ্রস্থাগারের গ্রস্থাগারিক প্রীভি 

আর কালিয়া সাধারণ গ্রন্থাগার সম্বন্ধে তীর গ্রবদ্ধের সারাংশটি পাঠ করিয়া আলোচনার হুত্ত্রপাত 

করেন। সর্প বি এস কেশবন, এন সি চক্রবর্তী, প্রমীল বন্, বিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায়, দীনেশ- 

চন্দ্র সরকার, পি এস পটনায়ক ও কে পি গণপতি প্রভৃতি আলোচনায় সক্রিম অংশ 

গ্রহণ করেন ও বিভিন্ন মতামত পেশ করেন। যাহাতে আলোচনার হুপারিশগুলি যোজন! 

কমিশনে পেশ করা যায় তাহার জন্ত সর্বপ্রীবি এস কেশধন, ডি আর কালিয়া, কে এ 

আইশ্াক) কে এস দেশপাণ্ডে ও পি কে পাতিলকে লইয়া একটা কমিটি গঠিত হয়, আলোচনা- 
চক্রের শেষে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মসচিব ও কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের গ্রন্থাগারিক 

শ্রীবিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায় গ্রস্থ।'গারিকিগকে সব সময়ে সরকারের মুখাপেক্ষী না থাকিয়া 

তাহাদের দাবী আদায়ের জন্য সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। তিনি 

দুঃখ প্রকাঁশ করিয়। বলেন যে, আজ পর্বস্ত ইউ জি সি গ্রন্তাবিত বেতনের হার ছুই একটী বিশ্ব- 

বিষ্ভালয় ছাড়া আর কোন স্থানে কার্যকরী করা হয় নাই। তিনি এইবিষয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ 

করেন। রুরকী ইঞ্রিনিয়ারিং কলেজের গ্রস্থাগারিক শ্রীমার এস সাকসেনা গ্রস্থাগার বিদ্যাশিক্ষার 

দিকে যথেষ্ট জোর দেওয়! হইতেছেনা বলিয়। অভিমত প্রকাশ করেন এবং এই প্রসঙ্গে তিনি 

শিক্ষার মানের অবনতির কথ| উল্লেখ করেন। যাহাতে এই বুক্তিতে ষথার্থ শিক্ষিত এবং মেধাবী 

ব্যক্তিরা আমিতে পারেন তাহার জন্ত সাধারণ বিভাগীয় কলেজ ও বিশ্ববিষ্ঠালর গ্রস্থাগারকিদের 

বেতনের হাঁর সংশোধন করিবার জন্ত সম্মেলনে একটা প্রস্তাব গৃহীত হয়। সম্মেলনের দ্বিতীয় 

দিবসে অধিবেশনের লমাণ্চি হয়। প্রতিনিধিদের পক্ষ হইতে শ্রী বিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায় শ্রী বি 

এস কেশবনকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। 

চতুর্থ পঞ্চবার্ধিক পরিকল্পনার খদড়। প্রস্তত হইবার প্রাক্কালে এই প্রকার এক সর্ধ- 

ভারতীয় সশ্মেলনের গুরুত্ব খুব বেশী; বিশেষতঃ যোস্জনা কমিশনের সদস্য ডঃ ভিকে আর 

ভি রাও এই অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। গ্রন্থাগার সমস্যা! লইয়। বহীয় গ্রন্থাগার পরিষদ 

তাহাদের বার্ধিক সম্মেলনে বহুবার বহু বিষয়ে বিশেষতঃ বিনা টাদার গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন, 

রস্থাগার ব্যবস্থার স্থসংবন্ধতা, স্থায়িত্ব এবং সম্ূর্ণতার ভন গ্রন্থাগার আইন এবং সমস্ত যহকুমা, 

সহর এবং পঞ্চায়েত গ্রন্থাগার প্রবর্তনের জন্ত বহু আন্দোলন করিয়াছেন । আময়া! আশ করি, 

যোজন! কমিশন সমস্ত রাজ্যে যাহীতে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতি হয় চতুর্থ পরিকল্পনা প্রণয়নের 

সময়ে তাহার দিকে বিশেষ ভাবে নজর রাখিবেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে চতুর্থ পঞ্চবাধিক 

পরিকল্পন। কার্ধকরী করার অন্ত পশ্চিমবঙ্গ সরক।রের শিক্ষা দণ্ডর, বলীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এবং 

বিশেষজ্ঞদের লইয়৷ একটি খলড়। কর্মন্চী তৈয়ার করার প্রন্থাব লওয়া হইয়াছে। 



বাত? ল্রিচিত্র। 

প্র্যানিং কমিশন বতৃ'ক নিয়োজিত একটি কমিদল (0:17 8:001) দেশের গ্রন্থাগার 

গুলির উন্নতি বিধানের জন্ত একটি পরিবল্লনা রচনা! করেছেন। দিল্লীতে এদের গ্রথম সভ! হবার 

কথ।। প্রস্তাবিত গ্রন্থাগারগুলির রূপ কিরূপ হবে এবং জনসাধারণকে গ্রন্থ সম্পর্কে কি করে 

আগ্রহী করে তোলা যায় এই বিষয়ে এই সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর! হবে। 

সম্প্রতি রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধারুষচণ তিরুপতিতে বেস্কটেশ্বরে বিশ্ববিষ্ভালথের গ্রস্থাগার শাখার 

উদ্বোধন করেন। 

কেরালীয় মোট ৩.*« লাইব্রেরী আছে এবং এদের সবগুলি মিলে যোট ৫ লক্ষ টাকা 

সরকারী সাহায্য পাচ্ছে। এই টাকার পরিমাণ পর্যাগ্ত নয়। ন্থৃত্রাং কেরাল! গ্রস্থগার পরিষদ 

আগামী আগস্ট মাসে অর্থ সংগ্রহের জন্য অভিযান চালাচ্ছে । এ থেকে অন্ান্ত রাজ্য শিক্ষা 
গ্রহণ করতে পারে। 

দিল্লী পাবলিক লাইব্রেরীর ভ্রাম্যমান গ্রস্থ্যাঁন ইউনিটে সম্প্রতি আরও ছুইথানি গ্রন্থযান 

বাড়ানো হয়েছে। এতে আরও ১৫*০০ পাঠকের পাঠের সুযোগ ঘটল। 

চণ্ডীগড়ে ১৯৬৪ সালের ১লা নভেম্বর থেকে ৪ মাসের একটি লাইব্রেরীয়ানশিপ 

ডিপ্লোমা! কোসে'র ক্লাস চলছে । এটি এই শিক্ষা প্রকল্পের পঞ্চম কিন্তি এবং এটিতে ৩* জন 

ছাত্রকে শিক্ষা দেওয়া হবে। 

উত্তর প্রদেশের সরকার রাজ্যের গ্রস্থাগারগুলির কর্ম প্রণালী পর্যালোচনা করবার জন্তু 

একটি কমিটি গঠন করেছেন। ১২ জন সদশ্ত বিশিষ্ট এই কমিটি এখন রাজ্যের বিভিন্ন স্থান 

পরিদর্শন করে পাঠক, প্রকাশক এবং গ্রস্থাগারিকদের কাছ থেকে তথ্যাচুসম্ধান করে বেড়াচ্ছেন। 
-(006500 [1)00170086100 30116 00, 

আন্তর্জাতিক ডকুমেন্টেশন সংস্থার (811)) বার্ষিক কংগ্রেস ; ওয়াশিংটন, ১৯৬৫ 
যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় বিজ্ঞান আকাদমীর (00781 4১০৪৫6105০৫ 90160065 

আহ্বান আগামী ১১-১৬ই অক্টোবর আন্তর্জাতিক ডকুষেণ্টেশন সংস্থার কংগ্রেস ওয়াশিংটনে 
অনুষ্ঠিত হবে। কংগ্রেসের প্রধান আলোচা বিষয় নিয়োস্ত ছটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে ২-- 

১। ডকুমেণ্টেশনবিদ্দের শিক্ষা ও শিক্ষণ। 

২। ভকুমেপ্টেশনের জন্য তথ্য-সংগ্রহ সংগঠিত করা 
৩) ডকুমেন্টেশন গদ্ধতিগুলির রূপকল্প 
৪ | বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষ্ার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় তথ্য 
৫ | সমাজের প্রয়োজনীয় তথ্য 

৬। ডকুমেন্টেশনের মূলনীতি 
পূর্বে এই সংস্থার কংগ্রেদ ইয়োরোপের বিডিন্ন শহরে এবং দক্ষিণ আমেরিকায় অঙ্ষ্টি 

হয়েছে। বুক্তরাষ্ট্রে প্রেসের অধিবেশন এই প্রথম। দ্[0-রত্রিংশৎ সম্মেলন ১৯৬৪ 
সালের সেপ্টেম্বর মাসে "দি হেগে' অনুঠিত হয়েছিল। 



১৩৭২ |] বার্তাবিচিত্রা ১০৩ 

ডকুদেন্টেশন রিসার্চ এড ট্রেনিং মেপ্টারের 00710) তৃতীয় বার্ষিক 
সেমিনার, বাঙ্গালোর, ১৯৬৫ 

ডঃ এস আর রঙ্গনাথনের পরিচালনায় আগামী ডিসেম্বর মাসে বাঙ্গালোরে ডকুমেপ্টেশন 

রিলার্চ এও ট্রেনিং সেন্টারের ( ইত্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টক্যাল ইনস্টটিউট পরিচালিত ) তৃতীয় বার্ধিক 

সেমিনার অনুষ্ঠিত হবে। সেমিনারের প্রধান আলোচ্য বিষয়_-10610) ০185519096101 

এর রূপ-কে মোট তিন্ভাগে ভাগ করা হয়েছে £- 

১। .102001) ০18381608.6101-এর রূপকল্প 

২। বর্গকরণ তালিকার মান 

৩। বিষয়-শিরোনাঁমের মান 

ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তে! বটেই, ভারতের বাইরে থেকেও অনেক 

প্রতিনিধি এই সেমিনারে যোগদান করবেন বলে আশ করা যাচ্ছে। 

নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সম্মেলন ; মহীশুর, ১৯৬৫ 
গত ১৭ই ও ১৮ই জুন মৃহীশৃরে ডঃ ভিকে আর ভি রাও-এর সভাপতিত্বে নিখিল 

ভারত গ্রন্থাগার সম্মেলনের পঞ্চদশ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। মহীশূর বিশ্ববিষ্ঠালয়েক্র উপাচার্ধ 

ডঃ কে এল শ্লীমালী সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। 

সভাপতির ভাষণে ডঃ রাও বলেন, চতুর্থ পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় পাবলিক লাইক্রেরী-_ 
বিশেষ করে গ্রামীণ গ্রন্থ'গারের জন্ত ২০ কোটির অধিক অর্থ বরাদ্দ কর| হয়েছে । এখনও 

ভারতের অনেক রাজ্যে পাবলিক লাইব্রেরীর জন্য কোন আইন বিধিবদ্ধ হয় একজন তিনি 

দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, শুধু গ্রন্থাগার আইন পাশ করাও আবার যথেষ্ট নয় পুস্তক 
প্রকাশনের প্রশ্নও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ । চতুর্থ পরিকল্পনায় পুপ্তক উৎপাদনের জন্যও ২০ কোটি 

অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। ডঃ রাও আরও বলেন যে, দেশের শিক্ষ। পরিকল্পনায় এ পর্ধস্ত 

গ্রন্থাগারের উপযুক্ত গুকুহ দেওয়া হয়নি । তান হওয়া পর্যন্ত যে কোন শিক্ষা পরিকল্পনাই 
ব্য হতে বাধ্য। দেশের ১৮০০ কলেজের গ্রস্থাগার বাঁজেটের ব্যয় এবং পুস্তক ও সাময়িক 

পত্র, গ্রন্থাগার ভবন, পাঠকক্ষ ও শিক্ষণপ্রাপ্ধ কর্ণার সংখা! কেমন সে সম্পর্কে অবিলম্বে 
পর্যালোচনা কর! প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন । 

সম্মেলন ১৮ই জুন শেষ হয়। প্র্ানিং কমিশনকে চতুর্থ পরিকল্পনায় শিক্ষার মোট 

ব্যয়ের শতকরা৫%ভাগ শিক্ষ! প্রতিষ্ঠানের ও বিশেষ গ্রস্থ।গারের জন্ত বরাদ্ধ করতে এবং পাবলিক 

লাইব্রেরিগুলির জন্য চতুর্থ পরিকল্পনায় ৩* কোটি টাকা বরাদ্দ করতে অন্থর়োধ জানান হয়। 
বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনকে এন্কটি বিজ্ঞানের গ্রন্থাগার স্থাপনের জন্তও সম্মেলন থেকে 

অনুরোধ জানান হয়। 



১০৪ গ্রন্থাগার | আযাঢ 

ভারতীয় বিশেষ গ্রন্থাগার পরিষদ ও তথ্য কেজ্ঞের (5[.10) ষষ্ঠ লঙ্মোলন, ১৯৬৫ 
আগামী ডিসে্রর মাঁসে ভারতীয় বিশেষ গ্রন্থাগার পরিষদ ও তথ্য কেন্দ্রের ঘষ্ঠ সম্মেলন 

অিবান্দ্রমে অনুষ্ঠিত হবে বলে জানা গেছে । এই লম্মেলন অক্টোবরে মহীশূরে অনুষ্ঠিত হবে বলে 
স্থির হয়েছিল কিন্তু ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বাষ্ধিক সম্মেলন গত জুন মাসে মহীশূরে হয়ে 
যাওয়ায় এই সম্মেলনের স্থান এবং সময় পরিবর্তন করতে হয়েছে । গত ১৯৬৩ সালে পরিষদের 

পঞ্চম সম্মেলন পুণা এবং ১৯৬৪ সালে তৃতীয় সেমিনার লক্ষষৌতে অঙ্থঠিত হয়েছিল। 

প্রন গাত্র সংবাদ 

পচ্চিমবঙ্গ-_ 

জেল! ও গ্রামীণ গ্রন্থাগার এবং উট ,ডেপ্টস হোমের কমিদের বেতন ও 
মর্যাদার দাবীতে অনুষ্টিত সম্মেলনের সংক্ষিপ্ত বিবরণী 

গত ১৩ই ও ১৪ই এপ্রিল ( ১৯৬৫) ইপ্ডিম়্ান আসোসিয়েশন হলে পশ্চিমবঙ্গের জেলা 

ও গ্রামীণ গ্রন্থাগার এবং ডে স্টুডেন্টস হোমের কমিদের বেতন ও মর্ধাদ।র দাবীতে এক সম্মেলন 

অন্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে ভাপতিত্ব করেন গ্রীহবেন্ত্রনাথ মজুমদার এবং প্রধান অতিথির আসন 

গ্রহণ করেন দৈনিক বহ্থমতীর সম্পাদক শ্রী বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়। প্রথম দিনের অধিবেশনে 
শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় তীর ভাষণে বলেন £_স্বাধীনত৷ অর্জন করবার পর সরকার গ্রন্থাগার 
উন্নয়নের জন্য কিছু কাজ করেছেন । দেশে অনেক গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে । কিন্তু লাইব্রেরী 
শুধু নাজিয়ে রাখলেই চলবেনা সত্যিকারের শিক্ষণপ্রাপ্ত, কর্মীর এখানে প্রয়োজন। শিক্ষিত 
গ্রন্থাগার কর্মীরা যদি উপযুক্ত বেতন ও মর্যাদ। না পান তাহোলে গ্রন্থাগারের উন্নতি হওয়া 
কষ্টকর। শিক্ষকদের মত বেতন ও মর্ধাদা গ্রন্থাগার কর্িদের এখনো দেওয়া হয়নি এট! দেওয়া 

উচিত বলেই আমি মনে করি। মানুষের বেচে থাকবার জন্যে যে সব জিনিসের প্রয়োজন তার 

অনেক কিছু থেকেই এরা বঞ্চিত হচ্ছেন। এর ফলে কর্মিরা মনপ্রাণ দিয়ে কাজ করতে 
পারছেন না। তাই লরকারের এ বিষয়ে সহানুভূতির সঙ্গে বিচার করে দেখা উচিত। 

আপনাদের দাবী আমি সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করি। আমার ক্ষমত। অস্থায়ী আমি আপনাদের 
সাহাযা করতেও প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। 

হুগলী জেল! গ্রন্থাগারের গ্রস্থাগ/রিক শ্র৷ অনিল দত্ত বলেন :--গ্রন্থাগার আন্দোলন 

আমর! যাতে ভালভাবে গড়ে তুলতে পারি সেদিকে আমাদের নজর দিতে হবে। আমাদের 
যেতন ও পদমর্যাদার সমস্তার আস্ত সমাধান প্রয়োজজন। এই সমন্তার সমাধানের উদ্দেশ্তেই এই 
সম্মেলন আমরা আহ্বান করেছি। 



১৩৭২ ] গ্রন্থাগার সংবাদ ১৪৫ 

বলীয় গ্রস্থাগাঁর পরিষদের সম্পাদক শ্রীবিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায় বলেন :-* বঙ্গীয় গ্রস্থাগার 
পরিষদ. সার! বাংলার সমস্ত গ্রস্থাগারগুলির সমস্যা নিয়ে সবসময়ই চিগ্তা করছেন। সরকারের 
সঙ্গে আমাদের কোন বিরোধ নেই? তবে গণতান্ত্রিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সরকারকে 
প্রত্যেকেরই অভাব অভিযোগ জানানোর অধিকার আছে । আমাদের এই ন্যায্য দাবী সকলেই 
্বীকার করে নিয়েছেন কিন্তু এর প্রতিকার হচ্ছে না। স্পনসর্ড লাইব্রেরী তুলে দিয়ে সোজা- 
সথজি সরকারী লাইব্রেরী হবার জন্তে দাবী করলে আমার মনে হয় সরকারী কর্মচারিদের মৃত 
সবরকণ স্থুষে।গ সুবিধা আপনারা নিশ্চয়ই পাবেন। 

ভ্রীশাস্তিময় ভট্টাচার্য বলেন £-_পশ্চিমবাংল! সরকারী কর্ঈীরী সমম্ব় সমিতির পক্ষ থেকে 
আমি আপনাদের কাছে এসেছি। আমার মনে হয় আলাপ আলোচনার দ্বারা কোন 

সমগ্তার সমাধানই সম্ভব নয়। জাতির স্বার্থের জন্তে আপনাদের আন্দোলনের পথে অগ্রসর হতে 
হবে। সরকারী কর্মচারিদের পক্ষ থেকে আমি প্রতিশ্রতি দিচ্ছি যে ঃআ'মরা সব সময়ই 
আপনাদের সাহায্য করতে গ্রস্তুত। 

ডে-্,ডেপ্টদ হোমের পক্ষ থেকে শ্রীরণমিজ্র সেন বলেন £-_পশ্চিমবঙ্গ সরকার পরি- 

চালিত গ্রস্থাগারগুলির কর্মচারিদের মধ্যে ডে-ছডেপ্টস হোষের কর্মচারিদের যুক্ত করা হয়েছে। 
এক একটা ডে-&,ডেপ্টদ হোমে গড়ে ২৫০ থেকে ৩** ছাত্র পড়েন। ডে-ট,ডেন্টপ হোমের 
কমিদের অবস্থা অনেকট! জেলা গ্রন্থাগারের কম্িদের মত। এখানে কোন বেতনক্রম নেই, কোন 
সাঠিস কূল নেই, কোন ভাত| নেই এবং চাকুরীর কোন স্থাক্িত্ব নেই। বছর বছর নিয়োগপত্র 
দেওয়! হয় এরকম ডে-ষ্ভেপ্টস হোমের কথাও আঁম জানি। এরফলে করিদের মনে যে 

কি অবস্থার স্যষ্টি হয় সেট! সকলেই অনুমান করতে পারেন । আমরা যদি জেলা ও গ্রামীণ গ্রস্থা- 
গারের সাথে এক সঙ্গে মিলে কাজ করতে পারি তাহোলে আমার মনে হয় আমাদের অনেক 

সমন্তার সমাধান হযে যাবে। 

্রীনির্লেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (রুরাল লাইভ্রেরীয়ান) বলেন :--সরকার বলেছেন অর্থ নেই-- 
কিন্তু একথা বললে চলবে কেন? এতদিন ধরে আমরা যে নির্দি্ বেতনে কাজ 

করছি এট। কি সরকারের পক্ষে গৌরবের কাজ হচ্ছে? বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ্দের সভাপতি 

বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রী হওয়া সত্বেও আমাদের এই ছুর্দখ! কলঙ্কজনক। 

সম্মেলনের সভাপতি শ্রী হরেন্ত্রনাথ মজুমদার বলেন £-- আপনারা আমাকে আহ্বান 
করেছেন বলে আমি যথেষ্ট গৌরব বোধ করছি | আপনাদের সমন্যা সম্পর্কে আহি 

বঙ্গীয় গ্রস্থাগার পরিষদ্রে সদন্ত হিসাবে অনেক কিছুই জানি। আমাদের সংঘবদ্ধ হয়ে 
নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অন্ধ্যায়ী অগ্রসর হতে হবে। আমার মনে হুয় লাইব্রেরী সংক্রান্ত 

একটা আইন হওয়া উচিত। এই আইন প্রণয়ন করতে পারলে সরকারের দায়িত্ব 
এসে যাবে । এই সব আযসোসিয়েমানকে সরকারের আওতায় আনতে হবে এবং স্ট্যাটিউটারী 

বডিতে দ্বপাস্তরিত করতে হবে, তাহোলে আমাদের অনেক সমন্যার সমাধান হয়ে যাবে। 

পশ্চিমবঙ্গ সরকার পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় সারা দেশে যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তুলেছেন তার 



১৫৬ ্রস্থাগার [ আধা 
প্রশংসা না করে উপায় নেই। বাংলাদেশে যতদিন না গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্যে পে-স্কেল ও 

সািস রুল তৈরী হচ্ছে ততদিন গ্রন্থাগারের বিশেষ উন্নতি সম্ভব নয়। আমার নে হয় 
সয়কায়ের এ বিষয়টিকে হ্যাশনালাইজ করা উচিত। 

শীযুক্ত সরোজ হাঁজর! সম্মেলনের পক্ষ থেকে সবাইকে ধন্যবাদ জাপন করেন। ১৪ই 

এপ্রিল নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং কতকগুলি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। 
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নবদীপে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ শিবির ১৩-২৭শে জুন, ১৯৬৫ 

নবদ্বীপ সাধারণ গ্রস্থাগারের পরিচালনায় ও বঙ্গীয় গ্রন্থ'গার পরিষদের সহযোগিতায় গত 

১৩ই থেকে ২৭শে জুন গ্রন্থাগার কর্মীদের এক শিক্ষণশিবির থেকে ২৭জন ছাত্র ছাত্রী শিক্ষা শেষ 
করেছেন। ১৩ই জুন শিবিরের উদ্বোধন করেন দিল্লী বিশ্ববিষ্ঠালগের গ্রস্থাগারিক ও গ্রস্থাগার 
বিজ্ঞান 'শিক্ষণ বিভাগের প্রধান ডঃ শচীছুলাল দাশগুপ্ত । গ্রন্থাগারের সামাজিক ভূষিকা 

সম্পর্কে ডঃ দাশগুপ্ত ইংরাজীতে একটি নাতিদীর্ঘ ভাষণ দেন। কলিকাত। কমাশিয়াল লাইব্রেরীর 
গ্রন্থ'গারিক শ্রীফণিভূষণ রায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে শিক্ষণ শিবিরের উদ্দেশ্থ 

বর্মন! করেন। সভায় বহু বিশিষ্ট ব্যাক্তি উপস্থিত ছিলেন। 

শিক্ষণ সমাপ্তি দিবসেও অনুরূপ এক অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব কয়েন নদীয়ার ডি.এস,ই, ও 
গ্রীকাষিনী কুমুদ চৌধুরী এবং ছাত্র ছাত্রীদের অভিজ্ঞান-পত্র বিতরণ করেন কলিকাতা 
বিশ্ববিস্ভালয়ের গ্রনস্থাগার-বিজ্ঞানশিক্ষণবিভাগের অধ্যাপক শ্রীহবোধকুষার মুখোপাধ্যায় । 

লভাপতির অঙ্গরোধে প্রধান অতিথি শ্ীফণিভূষণ রায় ডিউই ও কোলন বর্গাকরণ পন্ধতি 
সম্পর্কে একটি তুলনামূলক আলোচনা করেন। এছাড়া “নবন্ধীপ বার্ডা'র সম্পাদক শ্রীগৌরাগচন্ত 
কুওু গ্রন্থাগারে স্থানীয় এতিহাসিক ও ভৌগোলিক বিবরণ, প্রত্ববস্ত প্রভৃতি সংগ্রহ করার অন্ত 
্রন্থাগারিকগণকে অনুরোধ জানান। নবঘীপ সাধারণ গ্রন্থাগারের সহঃ-সম্পাদক অধ্যাপক্ষ 
টচভন্ত চক্র গোস্বামী লকলকে ধন্ঠবাদ জ্ঞাপন করেন। 

এই শিবিরের শিক্ষাদীনে অংশগ্রহণ করেছিলেন সর্বত্ী। ফণিভৃষণ রায়, নির্মল চৌধুরী, 

নির্ঘলেন্টু মুখোপাধ্যায়, চঞ্চলকুষ।র সেন, রামক্চ সাহা, বিনয় চট্টোপাধ্যায় বিশ্বনাথ 

সিংহ এবং নবদ্বীপ সাধারণ গ্রন্থাগারের গ্রস্থাগারিক শ্রীযশোদ! গোপাল গোম্বামী। 
নবন্ধীপ ও তার আশেপাশের অনেকগুলি ছোট ছোট গ্রন্থাগার উৎসাহী যুবকধের ধারা 

প্রতিত্ঠিত এবং পরিচালিত, কিন্তু তারা গ্রন্থাগার পরিচালনায় ও রক্ষণাবেক্খনে অনভিজ্ঞ । ভীদেয 
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অস্থবিধার কথ। চিস্ত! করে নবন্ধীপ সাধারণ গ্রন্থাগারের সাধারণ সম্পাদক গ্রীতিনকড়ি বাগচী 

মহাশয় বছীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সহযোগিতায় এই শিক্ষণশিবিরের ব্যবস্থ। করেন। 

শ্রীতিনকড়ি বাগচী গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রসারে যথেই উৎসাহী এবং ব্লীয়, গ্রন্থাগার পরিষদের 

সহিত বন্ুদিন থেকে যুক্ত। তার পৃষ্ঠপোষকতায় এবং তদানীন্তন গ্রস্থাগারিকের উৎসাহে 

১৯৫৭ সালেও নবদ্বীপ সাধারণ গ্রন্থাগারে এক শিক্ষণ শিবিরের ব্যবস্থা হয়েছিল। ১৯৫৮ 

সালে দ্বাদশ বন্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতিয় তিনি সভাপতি ছিলেন | নিম্নলিখিত 
ছাত্র-ছাত্রী এবারের শিক্ষণ শিবিরে সাফল্যের মহিত শিক্ষা সমা করে অভিজ্ঞান-পত্র 
লাভ করেন £- 

অঞ্জলি রায় কানাই লাল দাস 
অমূল্য চন্দ্র সাহা! জিভেন্ত্রনাথ বিশ্বাস 

অনিমেষ মজুমদার দিল'প কুমার বসাক 
কমলেশ ভৌমিক দিলীপ কুমার সাহ। 

দিলীপ কুমার ভৌমিক মনোরঞন গোস্বামী 
ধীরেন্্ কুমার সাহা মণিকা! দত্ত 

নিত্যগোপাল মালাকার রবীন্দ্রনাথ দাস মোহান্ত 

নিতাই চন্দ্র পোদ্দার শীস্তিপদ দাস 
বেনীমাধব লস্কর শুল্রা মজুমদার 
বাণী সরকার স্থধীর কুমার হালদার 

বসন কুকার দাস সম্ধ্যারাণী মুন্সী 

বংশীধর মোদক সপ্তয় ভট্রাচাধ 

মিনতী সাহা হৃষিকেশ দাশ গুপ্ত 

মধুমঙগল সাহা 
[010181158105)10 01510106081 

৪ 292010, 

অন্থান্ত প্রদেশ _- 

পুণ। লাইত্রেরী 

পুণার ৬, বছরের পুরানো "সার্ভেন্ট অব ইও্া। মোপাইটি”র লাইব্রেরীতে গত «ই জুন 
এক আ|হঠানিক সভার পর খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ ড: ডি আর গ্যাঁডগিলের সম্প্রতি প্রকাশিত 
"[8013106 800 চ:০01202010 001105 পুস্তকখানি গ্রন্থাগারের পুস্তক সংগ্রহের অন্তভূকক্ত 

করায় পুস্তক সংখ্যা! একলক্ষ ছাড়িয়ে যায়। সোসাইটির সভাপতি পণ্ডিত হৃদয় নাথ কুপ্জর 
এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। তিনি বলেন যে, যে সকল ছাত্র মমাজসেবার বিভিন্ন বিষয়ে 
আগ্রহী তাদের কাছে এই গ্রন্থাগার বরাবর প্রেরণার উৎসন্থল হয়ে খাকবে। সোলাইটির 
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একজন সদন বলেন যে, এই গ্রন্থাগারের সংগ্রহের অন্তান্ত বিষয়ের সংগে অর্থনীতি, রাজনীতি 
সম্পর্কে পুস্তক এবং প্রাচীন এঁতিহাসিক দলিলপত্রও রয়েছে । এই গ্রন্থাগারের সবচেয়ে পুরানো 

বই হচ্ছে 2/1৪0118৬6111- রচিত সঞ্চদশ শতাব্দীতে প্রকাশিত একটি বই। 

[১০002 141101815 (71017617310, 8-6-65 ) 

কল্পেমারা পাবলিক লা ইত্রেরী, মাদ্রাজ 
(ষ্টেট জেট ল লাইব্রেরী ) 

কলপেমার৷ পাবলিক লাইব্রেরী মান্রাজের তদানীস্ভন গভর্ণর লর্ড কম্পেমারার (১৮৮৬ 
১৮৯১) নামানুসারে স্থাপিত হয়। এটি ইন্দো-সেরাসেনিক স্টাইলে নিগ্সিত | ৫€ই ডিসেম্বর 
মাদ্রাজ সরকার কতৃক এর উদ্বোধন হয়। 

১৯৫০ সালের ১লা এপ্রিল থেকে “মাত্রাজ পাবলিক লাইব্রেরীজ আযাক্ট, ১৯৪৮* অনুযায়ী 
এটি রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রস্থাগাররূপে গণ্য হয়। ১৯৫৫ সালের ১*ই সেপ্টে্র থেকে এই গ্রস্থা- 

গারটিকে ভারতের তিনটি পাবলিক লাইব্রেরীর একটি বলে ঘোষণ। করা হয়। ফলে ১৯৫৪ 

সালের সংশোধিত “ডেলিভারি অব বুকস্ এণ্ড নিউজ পেপারস (পাবলিক লাইভ্রেরীজ ) আ্যাক্ট* 

অন্ুযারী ১৯৫৪ সালের ২*শে মে থেকে ভারতে প্রকাশিত সমস্ত জিনিষগুলি পাবার অধিকারী 
হয়েছে। এটি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের এবং এর অস্তভূর্ বিভিন্ন বিশেষ সংস্থা ও শাখা 

সংগঠনের প্রকাশনসমূহের ভাগ্ার বিশেষ। 

এতে প্রায় ১৮,১০* ফুট বইয়ের তাকের জন্য জায়গ। আছে এবং ২৭,১০০ স্কয়ার ফুট 
চলাফেরার জন্য খালি জায়গা আছে। এখানে একসঙ্গে ২৫* জন পাঠক বসে পড়তে পারে। 

রর্ভমানে এই লাইব্রেরীতে ৪,১১৫টি সাম্মিক পত্রিকা এবং ২৫৪টি সংবাদপত্র আসে। গ্রস্থা- 
গায়ের মোট কর্মীর সংখ্য] ৫৮। জনসাধারণের জন্য গ্রন্থাগার প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে 

বিকেল ৫€-৩* মোট ৯২ ঘট। এবং বছরে মেট ৩০৪ দিন খোল। থাকে | এই গ্রন্থাগায় থেকে 

মাদ্রাজ রাজ্যের তামিল ভাষায় প্রকাশিত “শিগুসাহিত্যের গ্রন্থপঞ্মী--মাসিক তালিকা”---১৯৬৩ 

সালের জাঞ্গয়ারী হাস থেকে এবং “মাত্রজ রাঞ্জোর গ্রন্থপণ্ী (তামিল)--মাসিক তাপিক।” 
১৯৬৪ সালের জুলাই মান থেকে প্রকাশিত হচ্ছে। 

১৯৯৪-৬৫ সালে এই গ্রন্থাগ।রে মোট ১,২২,৭৫৭২ টাকা মূল্যের বই এসেছে। ঘোট 

১৫২,৫৬৩ জন পাঠক গড়ে দৈনিক ৫*২ জন, ৫১৮১১৫৫১ টি বই অর্থাৎ গড়ে দৈনিক ১,৯১৩টি 

বই পড়েছে এবং ৮,১৮১ জন সদ্য ১২৩,৯৪৩টি বই অর্থাৎ গড়ে দৈনিক ৪*৮ খানি বই বাড়ী 
নিয়ে গেছে। এতে প্রতি বই পিছু **২১ টাক| এবং পাঠক পিঙ্ক **৮* টাক! খরচ হয়েছে। 
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১৯৬৪ সালের ১লা এপ্রিল থেকে ১৯৬৫ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত লাইব্রেরীর পুত্তব- 
'খ্যা, পাঠক, সভ্য সংখ্য। এবং ব্যবহৃত পুস্তকের সংখ্য। নি়নক্ূপ ছিল £-- 

সভ্য সংখ্য। বাড়ী নিযে যাওয়! লাইব্রেরীতে মোট মাস পুস্তক সংখ্যা পাঠক সংখ্যা 
বইয়ের সংখ্যা ব্যবহৃত হয়েছে 

এপ্রিল ১,৬৪,৩৩১  ১৩৪১২৩ ৫১৭৩৭ ১০১৪৯২ ৩৯১,৩৬৯ ৪৯,৮৬১ 
মে ১১৬৪৮১৫  ১৩১১১৭ ৫১৭৫৯ ৯১৫৪২ ৩৯,৩৫৮ ৪৮১৮৪৩ 
জুন ১৪৬৫১২২০ ১২১৫০৩৩ ৫১৭4৯ ৮১৯৯৮ ৩৭,৫০০ ৪৬১৪৯৮ 

জুলাই ১১৬৫৭০৪ ১৩৯৮২ ৫,৮৬২ ১০,০৮৫ ৪১,৯৪৬ ৫২১৩১ 
আগস্ট ১৬৬,২৩৪ ১৪১৫৩ ৫১৯১১ ১১,৩৩৮ ৪৪,২৫৯ ৫৫,৬১৭ 
সেপ্টেম্বর ১৬৬,৮৮২ ১৩,১৮৮ ৫,৯৫৬ ১০১৪৩২ ৩৯,২৬৪  ৪৯১৭৪৬ 
অক্টোবর ১৯৭১৭৮৮ ১১১৭৩ ৫১৯৮১ ১০১৬৩ ৩৩,৫১৯ ৪৩১৬৮২ 

নভেম্বর ১১,৬৮১২৪৭ ১১০৮৯ ৬,৯১১ ১০,৮৬১ ৩৪,১৬৭ ৪৫০২৮ 
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গ্রন্থ সমাজাচন। 

নিঃসঙ্গ হৃদয়। পরিমল মুখোপাধ্যায় মানস প্রকাশনী, ৬৪ বছুবাজার প্রাট, কলিকাতা-১২ 
কবি প্রীপরিমল মুখোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে নবাগত। তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ নিঃসঙ্গ 

হৃদয় সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে । ২৩টি কবিতা সংকলিত হয়েছে এই গ্রন্থে। কবিতাগুসোর 

মধ্যে একট মধুর বিষাদের অম্ুভূতি পরিব্যপ্ত হয়ে রয়েছে । একট। রোমািক কবি-মানসের 
পরিচয় পাওয়া যায় কবিতাগুলে! আবৃত্তি করে। আধুনিকু কাব্য লাহিত্যে জীবনানন্দ দাশের 
প্রভাব কাটিয়ে ওঠা খুবই কষ্টকর। নিঃসঙ্গ হৃদয়ের কবির উপরেও জীবনানন্দ দাশের প্রভাব 
বিশেষ ভাবে পড়েছে । 'বে এর ষধ্য থেকেও তীর শ্বকীয় বৈশিষ্টা প্রকাশের প্রয়াস প্রশংসা- 
যোগ্য। কবি আশাবাদী তার বিশ্বাস আছে পরবর্তীকালে কোন উত্তর স্থরী হয়ত তাঁর 
স্টিকি উপভোগ করবার চেষ্ট! করবে। সেই “কোন এক উত্তরস্থরীকে” তিনি বলেছেন :-- 

আগামী সে সন্ধ্যায় একবার তবু তৃমি বোলো! 
পৃথিবীর সব গান সে যুবক ভালবেসেছিলে! ৷ 

চ.কু.সে. 
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সম্প্রতি পশ্চিমব্গ মিউজিয়াম পরিষদের মুখপত্র এই “বুলেটিনের” কয়েকটি সংখ্যা 

আমাদের হস্তগত হয়েছে। আমরা জেনে অত্যন্ত আনন্দিত হলাম যে পশ্চিমবঙ্গের মিউজিয়াম 

সংক্রান্ত যাবতীয় ভ্রব্যের সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের ক্ষেত্রে কর্মরত কুশলী কমা, বিভিন্ন শিক্ষা 

প্রতিষ্ঠানও এ সম্পর্কে আগ্রহী ব্যক্তিগণকে নিয়ে কিছুকাল হল পশ্চিম বঙ্গে মিউজিয়াম পরিষদ 

গঠিত হয়েছে । পশ্চিমবঙ্গের সংগ্রহশালাগুলির সর্বাগীন উন্নতি, মিউজিয়াম-বিস্তার সংগঠন ও 

জনসাধারণের মধ্যে মিউজিয়াম আন্দোলনের গ্রসারের জন্য এই পরিষদ কলিকাতা 

বিশ্ববিষ্তালয়ের মিউজিওলজি বিভাগ, মেন্টাল আযাডভাইজারী বোর্ড অব মিউজিয়ামস, পশ্চিমবজ 

সরকার ও কেন্ত্রীয় সরকারের সঙ্গে যেগোযোগ রেখে কাজ করে যাবেন। এই পরিষদের 

সভাপতি কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয়ের মিউজিওলজি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক দেবগ্রসাদ ঘোষ, 

সাধারণ সম্পাদক ও বুলেটিনের সম্পাক-_কলিকাত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস 

ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক কল্যাণ কুমার গঙ্গোপাধ্যায় এবং বুলেটিনের সহকারী সম্পাদক 

অধ্যাপক গন্তোষ কুমার বন্থু। তাছাড়! পরিষদের সহঃ-সভাপতি রূপে ডঃ নীহার রঞ্ধন রায়, 

অধ্যাপক ষোড়শী কুমার সরস্বতী, অধ্যাপক মীনেন্ত্র নাথ বন্থ প্রভৃতির নাম দেখা গেল। 

মিউজিয়াম ব| সংগ্রহশালার মত গুরুত্বপূর্ণ ও শিক্ষণীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতি দেশের 

জনসাধারণের দৃষ্টি আকুষ্ট হওয়া উচিত। জনসাধারণের অজ্ঞতা তথা অবহেলার ফলে দেশের 

কতদ্দিকে যে কত প্রত্বকীন্তি ধ্বংসের পথে চলেছে আমাদের দেশের বিভিন্ন স্থানে তার 

পরিচয় পাঁওয়। যাবে । 

মানব সমাঁজের সভ্যতা! ও সংস্কৃতি যুগে যুগে নান! পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এই বিংশ শতকে 

এসে পৌছেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে প্রত্বতাত্বিক খননকার্ষের ফলে বিভিন্ন যুগের 

প্রচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ, অস্ত্রশস্ত্র, মুখপাত্র, অলংকার এবং টদনন্দিন ব্যবহত জিনিষ পত্র 

পাওয়। গেছে। খ্রীষ্্ায পঞ্চদশ শতকে ইয়োর়োপে রেনেসাসের ফলে প্রাচীন গ্রীন ও রোমের 

সভ্যতার প্রতি যে বিগুল আগ্রহ হৃষ্টি হয়েছিল ইয়োরোগপের বিভিন্ন রাষ্ট্রে পরবর্তীকালে তার 

ফলেই মিউজিয়ামগুলি গড়ে উঠেছিল। পৃথিবীর অন্যান স্থানের মত ভারতেও সুদুর অতীত 
কালের নান। নিদর্শন পাঁওয়! গেছে । মহেঞোদড়ো, হড়গ্লায় ( বর্তমানে পাকিস্থানের অন্তর্গত ) 

পূর্ব ২৫** থেকে ১৫০০ বছরের পুরানো সভ্যতা আবিষ্কৃত হয়েছিল। এছাড়া রাজগৃহ 

নালন্দা, পাটলিপুত্ত ও সারনাথে প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন পাওয়! গেছে। সম্প্রতি বাংলা- 

দেশেও প্রত্বতাত্বিক খননকার্ষের ফলে কয়েকটি জায়গায় যেষন--চন্দ্রকেতুগড়, রক্তমৃত্তিকা বিহার, 

দুর্গাপুরের কাছে নডিহীতে প্রচীন যুগের অনেক নিদর্শন পাওয়! গেছে। 

. প্ররুত পক্ষে ভারতে ইংরাজ রাজত্বেই দেশের ইতিহাস, প্রত্ববস্ত, শিল্পকলা, বিজান ও 

সাহিতা সম্পর্কে অন্সন্ধানের হুসংবন্ধ প্রচেষ্টা হয়। ১৭৮৪ সালে ল্যার উইলিয়াম জোন্দের 
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প্রচেষ্টায় "বজীয় এসিয়াটিক সোসাইটি" গ্রতিষ্ঠিত হয় এবং পরবর্তীকালে ভারতীয় যাদুঘর 
গড়ে ওঠে। ভারতের বিভিন্ন সংগ্রহশালায় বহু মূল্যবান প্রত্ববস্ত রক্ষিত আছে। তাছাড়া 
পর্বত গাত্রে, মন্দিরের গায়ে, শিলাফলকে বা তা ফলকে ইতিহাসের অমূলা উপাদান এবং 
ভারতের সভ্যতা ও শিল্পকলার নিদর্শন ছড়িয়ে আছে! বাঘ, অজস্ত] ইলোরা, এলিফ্যান্ট, 

কান্ধেরী প্রভৃতি স্থানের গ্রহাচিত্রাবলী, খাজুরাহো৷ কণারক এবং দক্ষিণ ভারতের মন্দির 

গুলিতে তার কিছু পরিচ্ন পাওয়া! যাবে। প্রত্বকীতি, প্রত্ববস্ত ও প্রত্স্থল সংরক্ষণের ভার 
অবশ্ত সরকারের ; কিন্ত জনসাধারণকে যদি এ বিষয়ে সচেতন না করা যায় তবে এ ব্যাপারে 

সফল পাওয়। যাবেনা। মিউগ্জিয়াম পরিষদ? তার আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বুলেটিনে যে ঘোষণ। 
করেছেন তা৷ থেকে অন্থমিত হয় যে এই দ্িকটিতে তদের যথেষ্ট দৃষ্টি রয়েছে। বুলেটিনের 
কয়টি সংখ্যাই এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের রচনায় সমুদ্ধ। বিশেষজ্ঞদের রচনা হলেও গ্রবন্ধগুলি 
সাধারণের বোধগম্য (অবশ্য ইংরাজী ভাষায় শিক্ষিত জনসাধারণের নিকটেই একমাত্র 

বোধগম্য )। এছাড়। মিউজিয়াম সংক্রান্ত খবরাখবর, পরিষদ "সংক্রান্ত সংবাদ, পুস্তক 

সযালোচন! গ্রভৃতি বিভাগ এতে আছে। 
সংগ্রহশালা! কেবলমাত্র প্রত্ববস্ত বা শিল্পকলা নিয়েই হবে তার কোন মানে নেই। বিজ্ঞান 

বা! অন্যান্ত বিষয়ের সংগ্রহ নিয়েও সংগ্রহশাল! গড়ে উঠতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের সংগ্রহশালা- 

গুলির একটি তালিকা ও এই বুলেটিনের পৃষ্ঠায় প্রক।শিত হয়েছে। বুলেটিন পরিষদ সমস্তগণ 
বিনামূল্যে পান। সদস্য ন। হলে প্রতি সংখ্যার মৃলা ২২টাকা। পরিষদের ব্যক্তিগত ও 
প্রতিষ্ঠানগত সদশ্ত ফি ১২২টাক1 এবং ছাত্র সদন্তদের জন্য ৪২টাঁকা! ধার্য হয়েছে। 

নি. মু 
300 [২০165 

ভ্রম সংশোধন 

গত টশাখ সংখ্যায় গগ্রন্থপরিক্রমা'র সমালোচন! প্রকাশিত হয়েছিল। সেই 

সমালোচনায় প্রকাশকের নাম ও ঠিকান। উল্লেখ কর] হয় নি বলে অনেকে অভিযোগ 
করেছেন তাই তাদের অবগতির জঙ্চে জানান হচ্ছে পত্রিকাটির মম্পাদক নিজেই 
এর প্রকাশক এবং ৬নং বস্ধিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা ১২ থেকে এটি প্রকাশ কর! হয়। 

গত বৈশাখ সংখ্যায় তুলক্রযে শিল্পী যামিনী রায়ের আলোক চিত্র শিল্পীর নাষ 
উল্লেখ করা হয়নি । এ'র নাম শ্রীঅমল সেনগুপ্ত । 



সম্পাদকান্ 

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ 

নবন্ধীপ সাধারণ গ্রন্থাগারের আহ্বানে নবন্ধীপে সম্প্রতি বঙীয় গ্রস্থাগার পরিষদের ১৫দিন ব্যাগ 
ক্যাম্প উ্রেণিং হয়ে গেল। এখানে উনব্রিশজন শিক্ষার্থী অংশ গ্রহণ করেছিলেন। বঙ্গীয় 
গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে এর আগেও বিভিন্ন ক্যাম্প ট্রেণিংয়ের ব্যবস্থা কর! হয়েছে। 

গ্রন্থাগারবিজ্ঞানের সাথে অনেককে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্তই এই ক্যাম্প ট্রেণিংয়ের ব্যবস্থা 
করা হয়। এছাড়াও প্রতি বছর পরিষদ পরিচালিত সার্টিফিকেট কোপে শিক্ষণ ব্যবস্থায় ১৮, 

জন করে শিক্ষালাভ করছেন। রহড়া রামকৃষ্ণ মিশনে সরকারী সাহাধ্য প্রাপ্ত গ্রামীণ গ্রন্থাগারের 
্রস্থাগারিকদের জন্যে শিক্ষার ব্যবস্থা কর! হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার সম্প্রতি লাইব্রেরী স্কুল 
খুলবার চেষ্ট! করছেন। কলকাত। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রতি বছর ৮* জন শিক্ষার্থীকে গ্রন্থাগার 
বিজ্ঞানের ডিপ্লোমা কোর্সে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। যাদবপুর বিশ্ববিষ্ঠালয় গত বছর থেকে 

“বি লিব এসসি” কোর্সে শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন। এবছর থেকে বর্ধমান বিশ্ববিষ্ঠালয়েরও 

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ডিপ্লোম! কোর্স চালু করা হয়েছে। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রন্থাগার 
বিজ্ঞান সার্টিফিকেট কোসে' শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা হয়েছে । জেলা গ্রন্থাগারগুলোও মাঝে মাঝে 

শিক্ষা শিবির পরিচালনা করেন সুতরাং এর ফলে যথেষ্ট শিক্ষার্থী শিক্ষালাভের সুযোগ পাচ্ছেন। 

উপরি উক্ত বিবরণের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাচ্ছি গ্রন্থাগার 
বিজ্ঞান শিক্ষণে সার্টিফিকেট থেকে ডিপ্লোমা পর্যন্ত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ক্রমশ:ই প্রসারিত 
হচ্ছে। এটা খুবই আনন্দের কথা সন্দেহ নেই। তবে «ই সাথে এটাও চিন্তা করবার বিষয় 
যে. এই সব শিক্ষার্থীর গ্রস্থ'গারবিজ্ঞানরূপ কারিগরী বিষ্যায় শিক্ষালাঁত করে সেই শিক্ষা 
প্রয়োগ করবার উপযুক্ত স্থযোগ স্থবিধ। পাবে কি? মদি সেট। না পায় তাহলে অদূর ভবিষ্যতে 

্রস্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষিত কমিদের বেকার সমশ্তার ভয়াবহতার মধ্যে প্রবেশ করার সম্ভতাবন! 
দেখ! দেবে এবং একট! হৃতাশাব্যপ্রক পরিস্থিতির উদ্ভব হবে। এই সমস্যার হাত থেকে এদের 
উদ্ধার করবার একমাত্র উপায় দেশে আরে' গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা কর! এবং বর্তমান গ্রন্থাগার 
সমূহকে সম্প্রসারিত করে উন্নতি বিধান কর|। সংশ্লিষ্ট কতৃপক্ষ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও কেন্দ্রীয় 
সরকারকে এ বিষয়ে দৃষ্টি দিতে আমর! অন্থরোধ করছি। 

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সার্টিফিকেট ও ডিপ্লোম। কোসের যথেষ্ট গ্রমার দেখা দিয়েছে সত্য 
কিন্তু দুঃখের বিষয় সমস্য পূর্বাঞ্চলে এখনো পর্ন্ত 2. [14৮. 9০. কোন খোলা সম্ভব হয়নি। 

কলকাত| বিশ্ববিষ্ভালয়ের আকাডেমিক কাউন্সিল সম্প্রতি 21. 119. 5০. কোস' খুলবার 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন কিন্তু সেট! যে কতদিনে কার্ধকরী হবে এ বিষয়ে কিছু জানা যায়নি। 
,ছু তিন বছর ধরে 2, 119. 5০. কো চালু হবার কথা আমর! শুনে আসছি । অবশেষে 
আযাকাডেমিক কাউন্সিলেও সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর! হৃল। কিন্তু এট! কার্ধকরী হতে আরো দু তিন 
বছর যাতে পার হয়ে না যায় অর্থাৎ যাতে এট! যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শুরু কর] যায় তার জন্যে 

আমরা কলকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের শ্রদ্ধেয় উপাচার্ধ মহাশয়ের কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছি। 

যাদবপুর বিশ্ববিষ্ঠালয়ও 1. [,/৮. 3০. কোর্ল খোলবার দিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, এবং 
আঁশ] গ্রকাশ করেছেন ধে আগামী বছর থেকেই তঁর। এটা চালু করতে সক্ষম হবেন। সেটা 

যদি সম্ভব হয় তাহলে খুবই আনন্দের কথ! সন্দেহ নেই। 



গরন্ভাগান্স 
ঙ্গীঘ্ন প্রন্থাগার পত্রিঘদেত্র মুখপত্র 

জম্পাঙ্দক-_ নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায় 

বর্ষ ১৫, সংখ্যা ৪ ১৩৭২১ শ্রাবণ 

| লম্পাদকীনঘু ॥ 

পরিষদের মুখপত্র প্রসঙ্গে 

বঙীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপন্জ গগ্রস্থাগার' গত বৈশাখে পঞ্চদশ বর্ষে পদার্পণ করেছে 
রস্থাগারিক ও গ্রস্থাগারকর্মী তো! বটেই গ্রন্থাগার সংশ্লিষ্ট সকলে নিশ্চয়ই এতে আনন্দিত 

হবেন। পঞ্চদশবর্ষে 'গ্রন্থাগার/-এর এযাব২কালের সাফল্যের পরিমাঁপ করা এবং একে কি 

করে পাঠকদের কাছে আরও উপযোগী, আর৪ আকর্ষনীয় এবং পরিষদের আদর্শ ও উদ্দেশ্য 

প্রচারের উপযুক্ত মাধ্যম করে তোল! যাস সে কথা বিবেচনা কর! নিশ্চয়ই উচিত হবে। 

প্রথমেই দেখতে হবে গগ্রন্থাগার” কি ধরণের পত্রিকা এবং এই পত্রিক। কোন্ প্রয়োজন 
সিদ্ধ করে। এই পত্রিক1 যখন গ্রস্থাগারবিজ্ঞান সম্পর্কীয় তখন একে জ্ঞান-বিজ্ঞানের পত্রিকা 
বলে অভিহিত করতে বাধা নেই। জ্ঞান-বিজ্ঞানের পত্রিকা সাধারণতঃ তিন রকমের হয়ে 

থাকে : (১) বিশুদ্ধ বিজ্ঞান বিষয়ক-_ব প্রধানতঃ বিশুদ্ধ বিজ্ঞান-বিষয়ক | (২) ফোন 

একটি বিশেষ বিজ্ঞান-বিষয়ক | (৩) বিজ্ঞানের সাধারগজ্ঞান বিষয়ক বা পপুলার সায়েন্সের 
পত্রিক1। গ্রস্থাগার পত্রিকাটি এর কোন শ্রেণীতে পড়ে? এই পত্রিকার আলোচ্য বিষয় শুধুমাত্র 

বিশুদ্ধ গবেষণা বিষয়ে সীমাবদ্ধ নয়। আবার পরিষদের-কাজের-বিবরনী-মাতর-সম্থল বুলেটিন 
জাতীয় পত্রিকাও এটি নয়। পরিষদের মুখপত্র নান! ভ্তর পাঁর হয়ে বর্তমান পর্যায়ে এসে পৌছেছে। 
প্রথম পর্ধায়ে ইংরেজী বুলেটিন, তারপর নবপর্ধায়ে ত্রৈমাসিকরূপে 'গ্রস্থাগার'-এর আত্মপ্রকাশ 
এবং সর্বশেষে এর মাসিকে পরিণতি নিশ্চয়ই তাৎপধপূর্ণ ঘটনা। 



১১৪ গ্রন্থাগার [ শ্রাবণ 

গ্রন্থাগার” পত্রিকার আদর্শ ও উদ্দেশ্য এই পত্রিকার পৃষ্ঠায় নানাভাবে বছবার ঘোষিত 
হয়েছে । পত্রিকার সমস্যা সম্পর্কেও অতি সম্প্রতি এক সম্পাদকীয়তে (১৪শ বর্ষ, ৬ সংখ্যা) 

সংক্ষিপ্ত আলোচন! করা হয়েছিল। পঞ্চদশ বর্ষে পত্রিকার সাফল্য-অসাফল্যের পরিমাপ 
করতে গিয়ে আমরা আমাদের বহু ঘোষিত নীতিগুলিকে পুনধিবেচন। করে দেখতে পারি এবং 
সমস্ত দিক বিবেচনা করে প্রয়োজন বোধে নতুন লক্ষা স্থির করতে পারি কিংবা আমাদের 
পুরানো লক্ষাকেই পুনর্বার জোরের সংগে ঘোষণা করতে পারি। পত্তিকা প্রকাশ করতে 
এবং উপযুক্ত লেখা পেতে যতদিন পর্বস্ত বেগ পেতে হবে ততদিন পর্বস্ত পত্রিকার সম্প্রসারণের 

প্রশ্ন না তোলাই ভাল। এক একটা বিভাগ স্থরু করে কিছুদিন পরে যদি তা তুলে দিতে হয় 
তবে সেট! সরু না করাই ভাল। যে গ্গ্রস্থাগার” পত্রিকার অগ্রগতি হচ্ছে অত্যন্ত ধীরে 

ধীরে তার সম্প্রসারণের কথা খুব সতর্কতার সংগেই বিচার কর! উচিত। ধাপে ধাপে অগ্রগতির 
মধ্যে কোন নাটকীয়তা নেই বলে সেই অগ্রগতি সহসা! নজরে পড়ে না। কিন্তু গ্রন্থাগার” যে 
নিশ্চিত.এবং দৃঢ় পদক্ষেপে তার লক্ষ্যের অভিমুখে এগিয়ে চলেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। 

মাতৃভাষায় প্রকাশিত এই পত্রিকাটি বাংলাদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলন প্রসারে সহায়তা করছে, 

্রস্থাগারবিজ্ঞানের অগ্রগতির বার্তা পৌছে দিচ্ছে সেই সব গ্রন্থাগার কর্মীর কাছে ধার! 
বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিচ্ছিন্নভাবে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছেন। অধীত বিদ্যার চর্চা না 

থাকলে সে বিদ্যা লোপ পেতে বাধ্য। গ্রন্থাগারিক যত স্থুশিক্ষিতই ছোন না কেন, অপরের 
অভিজ্ঞতার কথ! এবং বিছ্য। প্রয়োগ-কৌশলগত সমন্তাগুলি যদ্দি পরম্পর অভিজ্ঞত| বিনিময়ের 
মধ্য দিয়ে না জ্ঞানতে পারেন, তার বিদ্যা! যদি পরীক্ষা পাশ করার পর সেখানেই থেমে থাকে 
এবং তার নিজন্ব বৃত্তির উন্নয়নের জন্ত যে পরিষদ রয়েছে তার সংগে যদি তার কোনই যোগ 
ন! থাকে তাহলে এর চেয়ে শোচনীয় আর কিছু হতে পারে না। গ্রন্থাগার" পত্রিকার মধ্য দিয়ে 
সেই অভিজ্ঞত| বিনিময়, বিদ্ভাচর্চ! এবং যোগাযোগ অব্যাইত থাঁকে বললে বোধ হয় ভুল বলা 
হয় না। 

অবশ্ত বিশেষ গ্রন্থাগারের সংগে যুক্ত কেউ কেউ ধনে করেন টেকনিক্যাল এবং গবেষণা- 
গ্রন্থাগারে যার] রয়েছেন “গ্রন্থাগার” পত্রিক1 থেকে তাদের কিছু শিক্ষণীয় তো! নেইই, বরং এট! 
পড়ে তীদ্দের সময়ের অপব্যয় হয়ে থাকে । নিজেদের প্রয়োজনে এবং গ্রস্থাগার-বিজ্ঞানের 
অগ্রগতির খবর রাখবার জন্ত তাদের সবসময়েই ইংরেজী ভাষায় হালের প্রকাশিত গ্রন্থাগার 
বিজ্ঞানের বই এবং পত্র-পত্রিকা পড়তেই হয়। সেই সকল বিষয়' আর একবার 
পগ্রস্থাগার”-এর পৃষ্ঠায় অস্পষ্ট অন্থবাদের মাধ্যমে পড়ে তাদের বিশেষ লাভ হয় না। তাহলে 
গ্রন্থাগার” পত্রিক! কাদের জন্য? কলকাতার পাড়ার -পাড়ায় গড়ে ওঠ1*পাবলিক' লাইব্রেরী 

এবং জেল! ও গ্রামীণ গ্রন্থাগারের শিক্ষিত ও অল্পশিক্ষিত গ্রস্থাগারকর্মীদের জন্যই কি? 
কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জাতীয় গ্রস্থাগার, বিভিন্ন আধুনিক গবেষণীগ্রস্থাগার ও বিশ্ববিদ্ঞালয় 

গ্রন্থাগার থেকে স্তর করে উল্লিখিত জেল। ও গ্রামীণ গ্রন্থাগার, মহানগরী ও শহরের পাড়া লাই- 
ব্রেরীর অনেকেই বীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সদন্ত এবং নিয়মিত গগ্রস্থাগার' পত্রিকাটি পেয়ে 
থাকেন। 
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যদি ধরে নেওয়া যায় যে, যে সব ব্যক্তিগত এবং প্রতিষ্ঠানগত সদশ্ নিয়মিত “গ্রন্থাগার, 

পান তারা তা পড়েও থাকেন তবে গ্রন্থাগারের পাঠকগোষ্ঠী নিতান্ত মন্দ নয় (এদের সংখ্যা 

১৫০* এর বেশিই হবে)। এগ্রস্থাগার*-এর এই বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠকগোষ্ীর পাঠকচি এবং 

প্রয়োজন কখনে! একই ছাচে ঢালা হতে পারে না। অবশ্য কোনরূপ সমীক্ষা না করে এই 

পাঠরুচি এবং প্রয়োজন সম্পর্কে মন্তব্য করাও ঠিক হবে না। কিন্তু একট। জায়গায় এদের 

সকলের মধ্যে হয়তো একট। মিল আছে সেখানে বোধ হয় হরিপদ কেরাণীর সংগে আকবর 

বাদশাহের কোন গ্রভেদ নেই--ক্ষুদ্র বৃহৎ বিশেষ গ্রন্থাগার বা সাঁধারণ গ্রন্থাগার ধার! যেখানেই 

থাকুন ন! কেন, তাঁদের নিজ নিজ ভূমিকা পালন করে তাদের কর্ম ও চিন্তাশক্তি দিয়ে তার! বাংলা- 

দেশে গ্রন্থাগার আন্দে(লনকে এগিরে নিয়ে যাচ্ছেন। গগ্রন্থ/গার” পত্রিকা ও"বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ” 

এবং «বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন" এদের যোগবুত্র রক্ষ। করেছে। বর্তমানে সেই যোগস্থজজ যদি ক্ষীণ 
হয়ে আলে তবে সেট। বাংলাদেশের গ্রন্থাগার সংশ্লিষ্ট সকলের পক্ষে গৌরবের কথা নয়। 

বিগত চৌদ্দ বছরের মধ্যে বাংলাদেশে গ্রন্থাগারের কিছুট। সম্প্রসারণ হয়েছে। পরি- 
বঙিত পটভূমিতে গ্রন্থাম[র-বিজ্ঞ'নে শিক্ষিতের সংখ্যাও যেমন বেড়েছে তেমনি জনসাধারণের 

মধ্যে এ ব্যাপারে গুধন্থক্যও বৃদ্ধি পেয়েছে । গত কয়েক বছরের মধ্যে পরিষদের সদন্যদের মধ্যে 

গ্রন্থগারবৃত্তিতে নিয়োজিতদের সংখ্যা লক্ষণীয়রূপে বেড়েছে স্থতরাং “গ্রন্থাগার পত্রিকার 

পঠক চরিজ্রেও কিছু পরিবর্তন যে হয়েছে সেকথ| মনে করা বোধ হয় অযৌক্তিক হবে না। 

্রন্থাগারবৃত্তিতে নিয়োজিত পরিষদ সদন্যরা কি মনোযোগ সহকারে "গ্রন্থাগার" পত্রিকাটি পড়ে 

থকেন? গ্রন্থাগারবিদ্যায় শিক্ষণ-প্রাপ্ত, গ্রস্থাগারবিজ্ঞানের ছাত্র ও শিক্ষকগণের কাছেকি 

পত্রিকাটি অপরিহার্য বলে মনে হয়? এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। এঁরা যদি 

গ্রন্থ'গার'-এর প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করতেন তাহলে হয়তো অনেক সময়ে শুধুমাত্র লেখার 

অভাবে পত্রিকার প্রকাশ বিলম্বিত হত না। সম্পাদকের দপ্তরে জমে ওঠা লেখার সংখ্যা বেশী 

হলে প্রয়োজন হয় নিবাঁচনের, লেখ! কম হলে যা পাওয়া যায় নিধিচারে তাই-ই ছাপতে হয়। 

দীর্ঘকাল নিষ্ঠ। সহকারে 'গ্রস্থ(গ।র" পত্রিকায় লিখে যাচ্ছেন এমন লেখকের সংখ্য। খুব বেশী নয়। 

হিসেব করলে দেখ। যাবে নতুন লেখকের অনেকেই গ্রন্থাগারবিজ্ঞানের ছাত্র; গ্রন্থাগারবিজ্ঞান 
পড়তে এসে এই দিকে তাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে এবং সাময়িক উৎসাহের বশে ছু'একটি লেখা 

তার! লিখেছেন। কিছু লেখা অপেক্ষারুত ভাল বলে কিংবা কিছু হয়তে৷ লেখককে উৎসাহ 

দেবার জন্তে ছাপা হয়েছে । অধিকাংশ লেখ! এই জাতের হলে পত্রিকার মান আর উষ্চু থাকে 
না। নতুন লেখকদেরও নিজেদের সম্পর্কে কোন ধারণা হয় না। প্রচুর যত্ব, শ্রম, অধ্যবসায় 
ও নিয়মিত অনুশীলন ছাড়া লেখক সাফল্যলাভ করতে পারেন না। নতুন লেখককে নিজের 
লেখার যান উন্নত করার জন্য অনেক নেপথ্য সাধনাই করতে হয়। তা সে লেখা সাহিত্যের 
বিষয়েই হোক আর জ্ঞানবিজ্ঞান বা টেকনিক্যাল বিষয়েই হোক। জ্ঞান-বিজ্ঞানের লেখা 
হলেই সেট! সব সময়ে নীরল এবং হুর্বোধ্য হবে এমন কোন কথা নেই। জ্ঞানের গভীরতা এবং 
চিন্তায় পরিচ্ছন্নতা না থাকলেই বরং অনেক সময়ে লেখা হ্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন হয় না। কিন্তু 
সাধারণ সাহিতা অর্থাৎ উপন্তাস-গল্প-কবিতা ও রম্য-রচনার সজে যে জ্ানবিজ্ঞানের লেখার 
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কায়দা-কাহনে কিছুট। পার্থক্য আছে একথা বলাই বাছন্ন্য। যথার্থ পরিভাষার অভাবে অনেক 
সময় টেকনিক্যাল বিষয় সাধারণের উপযোগী করে লেখা কঠিন হয়ে ওঠে। 

পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশ করার দায়িত্ব সম্পাদকের। কিন্তু নিয়মিত লেখার জোগান 

না থাকলে ম্বভাবতঃই পঞ্জিকার গ্রকাঁশ তারিখ অনিশ্চিত হয়ে ওঠে। পত্রিকার মান বজাস়" 

রাখতে হলে লেখা যথেষ্ট আগে থেকে সম্পাদকীয় দরে পৌছা দরকার। খুব ভাড়াছড়োর 
মধ্যে লেখা গ্রেসে গেলে সেগুলির প্রয়োজনীয় পরিবর্তন, মংশোধন এবং সম্পাদনার অস্থবিধা 

ঘটে থাকে । তাছাড়া কোন বিত্কমূলক প্রবন্ধ হলে বিশেষজ্ঞের সাহাধা নিয়ে অর্থাৎ রেফারীদের 
(6166০) ছারা অনুমোদন করিয়ে প্রকাশ করতে হলে এ মময়ের মধ্যে কিছুতেই সম্ভব হয়ে 
ওঠে না। ঘন ঘন সম্প।দক পরিবর্তনেও অন্থবিধ! দেখ দিতে পারে। গগ্রস্থাগার'এর সম্পাদকের 

পত্রিকার কাজট। বুঝে নিতে এবং হাতে-কলমে অভিজ্ঞত। সঞ্চয় করতে বেশ কিছুটা সময় 

চলে যায়। তারপর গ্রেসের অন্নুবিধা ৪ আছে ' প্রেসের ক্ষমতা! সীমাবদ্ধ ; খুব আগে থাকতে 

ছাঁপতে না দিনে সময়মতো! প্রেস থেকে পত্রিক| বার ইয়ে আসে না। পত্রিকার বিভিন্ন বিভাগ 

সম্পাদনার ও বিভাগীয় কাজ করবার জন্য যেমন অন্তান্ত পত্রিস্কায় সহযোগী থাকে--এখানেও 

যদি দায়িত্ব নিয়ে একট! টিম কাজ করে যায় তবে সম্পাদকের ভার অনেকটা লাঘব হয়। 

ধারা গ্রস্থগার-মনা বলে পরিষদের সদশ্ত হয়েছেন এবং পরিষদের মুখপঞ্জ গ্রন্থাগার 

পত্রিকাটিকে ভালবাসেন, গ্রস্থাগারবৃত্তিকে যার! বৃত্তি হিলেবে' বরণ করে নিয়েছেন তাদের 

অন্ততঃ কিছু সংখ্যক লোক ও যদি নিষ্ঠ। সহক।রে তাদের আদর্শকে রূপায়িত করবার জন্টে কাজ 
কয়ে না যান তবে আমাদের আশ! নিরাশায় পরিণত হবে। 

বাংল! দেশে গ্রন্থাগার আন্দোলন গ্রনারের মহান উদ্দেশ্য নিয়ে ৪* বছর আগে যে 

বঙ্গীয় গরস্থাগার পরিষদের জন্ম হয়েছিল মেই পরিষদ তার লক্ষ্যে পৌছাবার আশা নিয়ে আজও 

অক্লান্ত ভাবে কাজ করে চলেছে। এই দীর্ঘ সময়ের যধ্যে দেশে বহু পরিবর্তন এসেছে 

পরিষদের কাজে বু কর্মী, এসেছেন, তাঁদের নিষ্ঠা ও কর্মশক্তি দিয়ে পরিষদকে এগিয়ে নিয়ে 
গেছেন বা আজও যাঁচ্ছেন। গোড়ার দিকে ধর! পরিষদের কাজে এসেছিলেন তাদের অনেকে 

এখন লোকান্তরিত ; কেউ বা! বৃদ্ধবয়স বা! অন্থস্থতার জন্ত এখন পরিষদের কাজে সক্রিয়ভাবে 

যোগ দিতে অক্ষম। পুরানো কমাঁদের অনেকে কার্যব্যপদেশে অন্তত্র চলে গেছেন--কারো 

বা পরিষদের কর্মধারার সংগে যোগাযোগ আজ ক্ষীণ হয়ে এসেছে। পরিষদের খ্রীতিহ্ গৌরব- 

মণ; আর নতুন নতুণ কর্মী এসে এই প্রতিষ্ঠানকে বরাবর জীবন্ত ও প্রাণচঞ্চ করে রেখেছে। 

গেই ধার! যেন অব্যাহত থাকে । একটি নিরলস কর্মধারা ও নিরবচ্ছিন্ন সমবেত প্রচেষ্টার মধ্য 
দিয়েই পরিষদের মুখপনধ 'গ্রস্থাগার'-এর জয়যাজজ! হবে। আগামী এক.একটি বছয়ে যেন তার এক 
এক গদ অগ্রগতি হয়। 



পুস্তক বর্ণন। 

রাজকুমার মুখোপাধ্যায় 

পূর্বের পরিচ্ছেদে বলা হ'য্পেছে বইয়ের গঠনের বর্ণনা । বইখানির এতিহাসিক বর্ণনা 
এবং বইথানিকে সনাক্ত করার কথ । এখন বইখানির বর্ণনা দেওয়! দরকার । 

একখানি বইয়ের বর্ণনা নির্ভর করছে বর্ণনার উদ্দেশ্তের উপর । বর্ণনা! সংক্ষেপে দেওয়া 

যেতে পারে। এ ধরণের বর্ণনা সাধারণতঃ পুস্তক তালিকায় দেওয়া হয়। তবে বর্ণনা 
সংক্ষেপে দেওয়া হক আর বিস্তারিত ভাবেই দেওয়া হক বর্ণনার মুল উদ্দেশ্ট হচ্ছে 

বইখানির বর্ণন। থেকে যাতে বইখানিকে চিন্তে পার| যায়। বইখানি সনাক্ত করা না 
হোলে বুঝতে হবে বইখানির বর্ণনা ঠিক মত দেওয়া হয় নি। 

লেখকের নাম ও বইয়ের নাম বর্ণনার মধ্যে থাকলে অনেক সময়ে কাঁজ চলে। কিন্ত 
অনেক পাঠক বইখানির অবয়ব, ছাপার তারিখ, সংস্করণ, কোথায় ছাপা হয়েছে, কে ছেপেছে 

এ সব বিষয় জানতে চাইতে পারে কারণ এই সব বিষয়ের প্রত্যেকটির সঙ্গে বইয়ের প্রয়োজনীয়তা 
ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত। 

আধুনিক বইয়ের তালিকায়, বই যদি খুব বড় আর খুব ছোট না হয় ত| হ'লে, বইয়ের 
মাপ দেবার কোন প্রয়োজন নেই । 

তবে একখানি বইয়ের বর্ণনা ব্যক্তিগত খেয়াল খুসী মত হওয়1 যুক্তিযুক্ত নয়, বর্ণনা 
সংক্ষেপে ই দেওয়। হক বা বিস্তারিত ভাবেই দেওয়া হক তার একট।| মান থাক দরকার £-_ 

সংক্ষেপে মানের বর্ণনা £-_ 

১। শীর্ষক - লেখকের নাষ এমন ভাবে লিখতে হবে যাতে নাম দেখে লেখককে চিনতে 
পার! যায়। 

২। নাম-পত্র-_নাম-পত্রে পুস্তকের নাম যেমন দেওয়া আছে পুস্তকের নাম সেইভাবে 
দিতে হবে। প্রয়োজন হ'লে সংক্ষেপ করা চলে তবে সংক্ষেপিত অংশে (৮) 

তিনটি বিন্দু ব্যবহার করতে হবে; সংস্করণ, সম্পাদকের নাম, অস্ুবাঁদকের বা 

চিন্ত্রকরের নাম থাকলে লিখতে হবে এবং নাম-পত্রে না থাকলে বাক্স বন্ধনীর 

মধ্যে দেওয়া প্রয়োজন । 

পুস্তকের বর্ণন। ২ _পৃষ্ঠা, ফর্মা, স্বাক্ষর, ছবি ও পট (01966 )। 
মুদ্রন £--প্রকাশকের নাম, প্রকাশের স্থান ও প্রকাশের তারিখ । 

পুরাণ বইয়ে: 
(১) মুস্ত্রাকরের নাম এবং মুত্রণের স্বান ; 

(২) পুস্তকের ইতিহাস সম্বন্ধে কোন বিশেষ উল্লেখষোগ্য সংবাদ থাকলে তা উল্লেখ_করা, 
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এবং (৩) কোন গ্রন্থাগারের তালিকায় : বাধাই, পাণুলিপি সম্বন্ধে টিকা, আগে পুস্তকের 
কে মালিক ছিল এবং বইয়ের ভিতরে যদি কোন বোধ থাকে তা উল্লেখ কর! প্রয়োজন £ 

শ49909 (01:00960) 410176) 95০018 09568160018... 31509101202... 08. 
[15010 0185010, 109650:0 [0511800 1) 00655 ০616016 ০11- 

61819. 4. 00:60, 

76: 01500 18066109007 96021008001 [09112100. 0৮6০0, 

1725. 

12০. *) ৯ -145000 96),+ 01 [1006] +1-৬1 

[09010866. 60 91: 71817019 7620১, 3810, ৬2165 0০৪,5. 

7/106060 0211, 00061000121, 93001001966 01 71709100295 1101110, 

[811 66 21:6৩ 

[01815 01:655-13811] 

এই বর্ণন। থেকে বোঝ! যাবে £-- 

(ক) পুস্তকের পরিচয় (৫6001) ও সংস্করণ 

(খ) সম্পাদকের নাম এবং তার গুণাগুণ 

(গ) তারিখ 

(ঘ) পত্রগ্রচ্ছ, গোড়ায় * একখানি পাঁত| এবং স্বাক্ষর যুক্ত 4], পত্রগুচ্ছ | 

(ড) কাগজের ভাজ 

(9) কতগুলি ছাপ! পৃষ্ঠ। আছে 

(ছ) কতগুলি ছবি আছে এবং ছবির সংখ্যা কি তাবে দেওয়া আছে 

(জ) বইখানি হল্যাণ্ডে ছাপা হলেও উৎসর্গ করা হয়েছে একজন ইংরেজ 3810176কে । 

যে বইখানির বর্ণন! দেওয়া হচ্ছে সে বইখানির যদি কোন দোষ ন1 থাকে তা হলে 
উপরের বর্ণনার পর আর যে সব বর্ণনা দিতে হবে তা যে-কপির বর্ণনা দেওয়া! হচ্ছে সেই 

কপির মধ্যে যদি কোন দোষ থাকে, বইয়ের বীধাই, বইয়ের আগেকার এবং 
উপস্থিত মালিকের নাম, এই সব বিষয় সম্বন্ধে টিকা দিতে হবে। বর্ণনার মধ্যে যত বেশী 

জটিলত1 আসবে তত বেশী গ্রয়োজন বর্ণনাকে ছুটি ভাগে ভাগ কর|। প্রথম ভাগে থাকবে 

প্রত্যেক সম্পূর্ণ কপির বর্ণন! এবং দ্বিতীয় ভাগে থাকবে যে কপিটি হাতে রয়েছে অর্থাৎ একখানি 

কপির বর্ণনা । 

সম্পুর্ণ ভাবে বর্ণনা £- 
এ ভাবে একখানি বই বর্ণনার উদ্দেশ্ত হচ্ছে বইখানিকে পাঠকের কাছে উপস্থিত না 

করে এমন ভাবে বইখানির বর্ণনা দিতে হবে যাতে বইখানি পাঠকের হাতে তুলে দিলে যা 
কাজ হতো, পাঠক বইথানির বর্ণনা পড়ে সেই একই কাজ করতে পারে। 

এ ভাবে বর্ণনা! দিতে গেলে প্রয়োজন £-- রর 

৯। নাম-পত্র ষেমন আছে ঠিক তেমনি ভাবে লিখতে হবে এমন কি নাম-পজজে যি 
কোন অলঙ্কার ব! বর্ডার থাকে তাও উল্লেখ করতে হবে। 
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২। মুদ্রাকরের পরিচয় ব! 0০01021507-এর বর্ণন! দিতে হবে। 
৩। বইয়ের আকারের বর্ণনা দিতে হবে । 

৪। পাতার সংখা সমেত স্বাক্ষরের বর্ণন! দিতে হবে। 

এই কয়টি বিষয়ের বর্ণনার সহিত (08£০51010, পুগ্তকের অন্তর্গত বিষষের সুচি, পাঠের 
পূর্বে কি কি বিষয় আছে, কোন পাতা থেকে পাঠ্য এবং পাঠ্যের পূর্বের বিষয়গুলি স্থরু হচ্ছে, 
পুস্তকের ভিতরের অলঙ্কার এবং ছবি এ সবের বর্ণনা দিতে হবে। বিরল বইয়ের বর্ণনায় 
বইখানি কোথায় আছে তা উল্লেখ করা দরকার । 

নাম-পন্্র। নাম পত্রের বর্ণনা! দেবার সময় বর্ণনা দেওয়ার উদ্দেশ সব সম্গয় মনে 

রাখতে হবে। প্রয়োজনের বেশী কিছু উল্লেখ কর] কোন কাজের হবে না কারণ তাতে 

জটিলতা বেড়ে যাবে এবং এ-কথ|। মনে রাখ| দরকার যে নাম পত্রের গ্রতিলিপি যে ভাবেই কর! 

হ'ক নাকেন ম্পূর্ণ প্রতিলিপি করা কিছুতেই সম্ভব নয়, উপরস্ত কোন পাঠকের কতটুকু 
বর্ণনার প্রয়োঞ্জন তা ধারণা করা সম্ভব নয়। এমন কি নাম-পত্জ্রের ফটোগ্রাফও পাঠকের 

কাছে সম্পূর্ণ প্রতিলিপি না হতে পারে কারণ তাতে জলছ।প, ছাচের তারের দাগ ইত্যাদি 

থাকে না। 

70০ 761:0আ'র &0 10000056101 60 015110515801)5 থেকে একটি নাম 

পত্রের বণনা এখানে দেওয়া! হলো। বইখানি হলে! £80005'র লেখা 106 [11061000- 

3106 ০৫ ৬৪016206 3০166081010 ৫৮ £101010-এর 1810065 52006091:0-এর ১৫৬৯ 

সালের অনুবাদ [ ৬/10010 8 1016), 1017 2. 00106 06 1506 01080061065 ] 

থা 17010116 00107611605 4৯ 1 07216, 07 1%6 72721762122 | ৬ ০০০:৫৪10016 ০0 

£1665 800 | 901605665, ছ:081151)90 5 | 1৪, 927. 260 | 7214-5225 5725.2. | 

41115 006 00056 ৪1006 5৪101016 £ 8070. 1 811 15 10056 52119, 2100 1006 018106 | 

ড৬215106 | থা 9০206 8170 2110%60 26০01011076 €০0 | 00০ 0:06: ৪00০0101060 | থা 

[10001177060 2.6 1,000, ৮ | 17601 ভি 5165 0156111056 17 16০6০ 50:68 | 8 

05 91879 0: 006 01206 1 1600806 | 20. 1569 

উপরে নাধ-পত্রের যে বর্ণনা দেওয়া! হয়েছে সে বর্ণনার মধ্যে জক্ষ্য করবার কয়েকটি 

বিষয় £- 

(ক) নাম-পত্রের নান! আকারের হরফ ব্যবহার করা হ'তে পারে। কিন্তু নাম-পত্র 

হুবহু নকল করবার সময় হরফের আকার বজায় রাখবার প্রয়োজন নেই কারণ তা করতে গেলে 
নাষ-পত্রের আকারও বজায় রাখতে হয়। কোন লাইনে একই আকারের বড় অক্ষর থাকলে 
তা বড় অক্ষরেই লিখতে হবে। ফোন লাইনে 08016515 ও 91581] ০৪016915 ব্যবহার 

কর! হয়ে থাকলে নকল করবার সময় দুরকমেরই বড় অক্ষর ব্যবহার করতে হবে। নাম- 

পত্রের প্রত্যেক লাইনটিকে সম্পূর্ণ একটি আলাদা লাইন ধরে নিতে হবে। 
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(খ) কোন লাইন মোট! ও কালে! অক্ষরে ছাপ! থাকলে সেই লাইনে মোট! ও কালো 
অক্ষরেই লিখতে হবে। কালো! অক্ষরে লেখা সম্ভব না হলে লাইনটির নিচে কয়েকটি বিন্দু 
দিয়ে একটি রেখ! দিতে হবে । 

(খ) | দাড়ি প্রত্যেক লাইনের শেষের চিহ্ন অর্থাৎ একটি লাইন শেষ হলে একটি 
| চ্হিদিতে হবে। কিন্তু সচদশ শতাব্দীর শেষের দিকের অনেক বইয়ের নামপন্ধে ছাপ 
লাইনের সহিত একটি বা একটির অধিক রুল আড়া-আড়ি ভাবে দেওয়া থাকে। নাম-পত্রের 
প্রতিলিপিতে সেই লাইনগুলিও দেখান দরকার। লাইনগুলিকে নানাভাবে দেখান যেতে 
পারে | -- | ছুইটি বিভাগ চিত্রের মাঝে একটি আড়াআড়িভাবে রুল দেওয়া! যেতে পারে। 

॥॥ কিংবা দুইটি লগ্থের মাঝে আর একটি লম্ব দেওয়া যেতে পারে, ন! হয় দুইটি লম্বের মাঝে 
একটির অধিক রুল থাকলে একটির অধিক রুল দেওয়া! যেতে পারে। না হয় লেখা যেতে 
পারে, একটি দাড়ি, ছুটি দাড়ি বা তিনটি ধড়ি ইত্যাদি। আর এক কাজ করা যেতে পারে ! 

বিভাগ চিহ্গ্ুলি / হেলান ব্যবহার করা যেতে পারে এবং রুলগুলি | লদ্ব হিসাবে ব্যবহার 

করে উপরে রুল গুলির সংখ্যক দেওয়া যেতে পারে যেমন 111, 191, /5| ইত্যাদি। 

তবে খুব বেশী পুরান বইয়ে এগ্াবে চিহু ব্যবহার করার মুস্কিল আছে কারণ তখন বিরাম চিহ্ন 
ছিলন! এবং বিরাম চিত্রের পরিবর্তে | ধাড়ি ব্যবহার কর! হতো। 

কি গস্থায় রলগুলির বন! দিতে হ'বে তা যিনি বর্ণন। দিচ্ছেন তিনিই বর্ণনার উদ্দেশ্ঠ 

অন্থ্যায়ী তা ঠিক করে নিলে ভালে হয় কারণ বর্ণ! সম্বন্ধে বিভিন্ন মতামত আছে। 

(গ) অলঙ্কার, মুদ্রাকরের নিদর্শন চিহ্ু ইত্যাদি থাকলে ত৷ বর্ণনায় উল্লেখ করতে হ'বে। 

বর্ণনার সহিত মাপ থাকলে ভালে। হয়। 

(খ) অন্যান্ট চিহু যেমন অনুচ্ছেদ চিহ্ন, তারকা চিহ্ন ইত্যাদি নামপত্রে থাকলে তা 
বর্ণশায় উল্লেখ করতে হবে। অন্চ্ছেদের চিত্রের জন্ত। ণা চি এবং তারক! চিত্রের জন্তু * চিহব 

ব্যবহার করতে হবে। অনেক সময় এ একটি উল্টা 7) অনুচ্ছেদের চিহ হিসাবে ব্যবহার 

করা হতো। এরূপ ক্ষেত্রে থা চিহ্ু ব্যবহার করা ভালে । 

($) কোন কথ৷ সংক্ষিপুভাবে থাকলে তা সংক্ষেপে ই লিখতে হবে না হয় [91105-এ 
পুরাপুরি বানান করে লিখতে হবে । 

মুদ্রণের বিবরপ--00102106 নামের পাতার বর্ণনার পর 0০101078-এর বর্ণন! 
দিতে হ'বে। ০01921006-এর বর্ণনা যেমন আছে ঠিক তেমনি, লাইনগুলিকে | চিত্তের 
দ্বারা বিভক্ত করে বর্ণন। করতে হবে। 

পুস্তকের আকার--(50:1391) পৃত্তকের আকার কাগজের তাজ অনুযায়ী সাংকেতিক 

চিহু দিয়ে বরন! দিতে হবে। যেমন £ ঢ০], 4” ব| 4০৪” বা ৪** ইত্যাদি। ভান ন| 
কর! কাগজের চিই 1,5 বা 1] 
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স্বাক্ষর (০০112110) স্বাক্ষর সম্বন্ধে পূর্বে আমর! বিশদ ভাবে বলেছি। একখানি বইয়ের 
কতগুলি পাতা আছে তা ম্বাক্ষরের দ্বারা বর্ণনা করার পর, বইয়ের পৃষ্ঠাসমটিও উল্লেখ ক়তে 
হবে। গোড়াকার ও শেষের পাতা আলাদ] করে চিহ্নিত করা থাকলে তা সেই ভাবেই + 
চিহু দিয়ে প্রকাশ করতে হ'বে এবং রোমীয় ও আরবীয় সংখা! ব্যবহার করা হ'য়ে থাকলে 
রোমীয় ও আরবীয় সংখ্যা ব্যবহার করতে হু'বে। পৃষ্ঠা-সংখ্যা না থাকলে সংখ্যা গুনে নিয়ে 
[ 2 মধ্যে দিতে হাবে। 

ছবি -_ ছবিগুলি যদি বইয়ের পত্রগুচ্ছের পৃষ্ঠাতে ছাপা হয়ে থাকে তা হ'লে কোন্ 
কোন্ পৃষ্ঠায় ছবি আছে ত1 উল্লেখ কর দরকার। ছবিশ্ুলি যদি আলাদা কাগজে ছেপে 

বইয়ের সহিত সংঘুক্ত করা থাকে তা হ'লে কোন্ পৃষ্ঠার পর ছবি আছে তা উল্লেখ করতে 
হবে। প্রয়োজন বোধে নতুন অনুচ্ছেদে ছবির বর্ণনা দিতে হ'বে। 

একখানি পৃষ্ঠায় ক'টি লাইন আছে এবং পৃষ্ঠ! শীর্ষক ও ০৪০1) 070 থাকলে তা উল্লেখ 
করে লিখতে হ'বে। পৃষ্ঠায় লাইনগুলি দুটি স্তস্ভে সাজান থাকলে তা উল্লেখ করতে হবে 
এবং একখানি পাতায় বিস্তাসিত হরফের লম্বা! ও চওড়। মাপ দিতে হ'বে। 

পুস্তকের অন্তর্গত বিষয়ের উল্লেখ কর| দরকার। বইয়ের এক একটি অংশে কিকি 
বিষয় আছে তা উল্লেখ করতে গেলে কোন্ পৃষ্ঠা থেকে কি বিষয় স্থরু হ'চ্ছে তা উল্লেখ করতে 

হবে। ৰইয়ের অন্তর্গত কোন একখানি পাঁত। বইয়ের অন্তর্গত কোন পাতার সঙ্গে সংযুক্ত 

থাকলে তা বইয়ের অংশ বলে ধরে নিতে হবে। কেবল দপতুরির দ্বার! সংযুক্ত-কর! খালি 
পাতাঁকে বইয়ের অন্তর্গত বলে ধর৷ চলবে ন। | স্থৃতরাং সে পাতাগুলিকে বর্ণনার অন্ততক্তি করা 

হবে না। 
পৃষ্ঠার উল্লেখ করবার জন্। স্বাঁক্ষরই ব্যবহার করতে হ'বে তবে সংখ্য। অক্ষরের উপরে না 

দ্বিয়ে নিচে দিতে হবে এবং কোন পাতা কোন পৃষ্ঠ! থেকে সুরু হ'চ্ছেতা নির্দেশ করবার জন্যে 

& (206০), 9 (৬15০) ব্যবহার করতে হ'বে। যেমন £৯৪০। 

মনে রাখতে হ'বে &১% মানে ছুই পাতার বা চার পাতার পত্রগুচ্ছ আর 4১৪ মানে & 

পত্র-গুচ্ছের দ্বিতীয় পাতা এবং 49৮ হচ্ছে 4১ পত্রগুচ্ছের দ্বিতীয় পাতার ডান দিকের পৃষ্ঠা 
(৫1:8০), 

১৬৪৫ সালের পুর্বের বইয়েয় বর্ণনা দেবার সময় [, 9 ও আঃ লেখবার সময় গোলমাল 
বাধতে পারে। [১ 1 ছুটি একই হরফ তবে £ এর পরে ? থাকলে 1 ব্যবহার হ'তো৷ কিন্ধু আমরা 

নিয়মিত ভাবে ]-র পরিবর্তে ? ব্যবহার করব যেমন 1] লেখ। হ'বে 111 
0 ও %'র ক্ষেত্রে মনে রাখতে হ'বে কোন্ কথার গোড়ায় ৬ বাবহার হ'তে এবং কথার 

শেষে বা মাঝে এ ব্যবহার হ'তো। ল্যাটিন ভাষায় ৬/ না থাকায় ইংরাজীতে৬৬৩ঘ ব্যবহার 
করা হতো। 

[), ৫, ড/ লেখবার সময় দেখ! দয়কার মুদ্রাকর কিভাবে এ অক্ষরগুলি ব্যবহার করতো 
এবং সেই নিয়ম অন্থ্যায়ী এই অক্ষরগুলিকে লিখতে হ'বে। 



১২২ গ্রন্থাগার [ শ্রাবণ 

১৬শ শতাঁবীর অনেক বইতে ]-এর পরিবর্ডে ঘর অক্ষরটি ব্যবহার কর হতো! । এথন- 

কার ছাপার হয়ফে চটি নেই স্থতরাং এর পরিবর্ডে [ বাবহার করাই ভাল। কিন্তু বড় অক্ষরে 

[ এর পরিবর্তে এ সময়ে ] বাবহার করা হতো-_-এটি [-এর 3০০ রূপ । মুতরাং ! এর 

পরিবর্তে )'ও ব্যবহার করতে পারা যাঁয় তবে 00014 এর স্থলে 1000006 লিখলেই, 

ভালে হ'বে বলে মনে হয়। 

পুস্তকের বর্ণনা দেবার সময় “পাতা” (1686) ও "পৃষ্ঠা" (09£6) এ ছুটি কথার ব্যবহারে 

যেন তুল করা ন1 হয়। , 

পুস্তকের বর্ণনার সহিত পুস্তকের বিষয় বস্ত্র বর্ণন! দেওয়া! হয় না--তবে বইয়ের বিষ 

বন্তর যধ্যে এমন কোন উল্লেখ যোগ্য বিষয় যদি থাকে যার জন্যে বইথানির প্রয়োজন বৃদ্ধি 

পেতে পারে তা হ'লে তা পুস্তক বর্ণনায় উল্লেখ করা দর়কার। মনে রাখতে হ'বে যিনি বই- 

খানির বর্ণনা দিচ্ছেন তার ন্জিন্ব মতামতের কোন মূল্য নেই। 

[06501100109 0£ 2, 10001 

35 - [50868177571 81 0151,00801)585. 

পশ্িসবঙ্গেত্র বিছ্যাজপ্নগ্রন্থাগাব্র সম্পর্কে অনুসন্ধান 
গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 

বিষ্ভার সমান চক্ষু নাই। চর্মচক্ষুর দ্বার! মানুষ তাঁহার আশপাশের বস্তনিচয় সম্পর্কে 

প্রত্যক্ষ জ্ঞান লা করিতে পারে। কিন্তু পাধিব প্রয়োজনের তাগিদ ও তাহার চর্মচক্ষুর অন্তরালে 
অবস্থিত বস্তুসযূহের সম্পর্কে জ্ঞান আহরণের আত্যন্তিক আকুলতায় শুধু সম্মুখের বস্তু দেখিয়া 
ও তাহার আকৃতি প্রকৃতি জানিয়াই সে সন্তষ্ট থাকে না। দুরের জিনিসকে জানিবার ও দেখিবার 
আকাজ্ষ। তাহার মনকে অস্থির করিয়া! তোলে । তখনই তাহার মন ছুটিয়৷ চলে পরোক্ষ জান 

আহরণের সন্ধানে । এই পরোক্ষ জ্ঞানই লাভ করে মানুষ পুঁথিপুণ্তকের মাধ্যমে । পুথিপুস্তকের 

গর্ভে লিপিবদ্ধ থ|কে মানবসমাজের যুগ যুগ সঞ্চিত জ্ঞানসম্তার, তত্ব, তথ্য ও নব নব চিনস্তাবলী। 
তাই বিঘ্ধার্জন মানুষের পক্ষে অপরিহার্য। কারণ বিষ্তারূপ চক্ষু দ্বারাই এক স্থানে বসিয়৷ সে 
জগতের সকল জিনিস দেখিতে পায়। 

পু-থিপুস্তক মানুষের জীবনে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়। আছে। পুস্তকের 

জান আহরণ করিতে হইলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন অক্ষর জ্ঞানের । অক্ষর জ্ঞান দানের তাগিদেই 
সৃষ্টি হইল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এবং ততোধিক উন্নত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ) পু"থিপুস্তক লইয়াই 
শিক্ষাপ্রতিষঠানগুলির কারবার। এইগুলিতে পু'থিপুত্তকের ধত বেশী সম্ধ্যবহার হয় ততই 



১৬৭২ ] পশ্চিমবঙ্গের বিষ্ভালয়গ্রন্থাগার সম্পর্কে অনুসন্ধান ১২৩ 

আমাদের জানের পরিধি বাঁড়িঘ। চলে এবং জাগতিক দিক দিয়াও আমরা ক্রমোক্নতির দিকে 

অগ্রনর হইতে পারি । 

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাধিকারের প্রকাশিত বিবরণে দেখ যায় বর্তমানে এই প্রদেশে ২৪৮২টা 
ছোট উচ্চ বিষ্ভালয়, ১৩০৬টী মাধ্যমিক বিষ্ভালয় এবং ১২৯৬টা উচ্চতর মাধ্যমিক বিষ্ালয় আছে। 

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ হইতে অতীতে বিদ্যালয়গ্রস্থাগার সম্পর্কে আলোচনা-বিবেচন৷ 
চলিয়াছিল। কিন্তু কার্ধের অগ্রগতির দিক দিয়। সামান্য উন্নতিই পরিলক্ষিত হইয়াছে । গত 

তিনচার বৎসর যাবৎ এদিকে যাহাতে আরও অধিক উল্লেখযোগ্য কাজ কর। যায় তাহার চেষ্টা 

চলিতেছে । 

বিছ্যালয়গ্রস্থাগারের সহিত পরিষদের প্রতাক্ষ যোগনুত্র নাই। কারণ বিগ্ভালয় একটি 

সম্পূর্ণ পৃথক প্রতিষ্ঠান। কাজেই বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সহযোগিতা ব্যতীত ইহার গ্রস্থাগার- 

গুলির বর্তমান অবস্থা নিরূপণ, ইহার উন্নতির পথে নানাবিধ অন্তরায় দূরীকরণ, বিজ্ঞানসম্মত 
নৃতন ব্যবস্থার প্রবর্তন-প্রস্তুতি সম্ভব নয়। এই উদ্দেশ্টে বি্যালয়গ্রস্থাগারসমূহের বর্তমান 
অবস্থা পর্যালোচন1 করিবার জন্য পরিষদ প্রথমতঃ প্রশ্ন।বলী রচন| করিয়া প্রায় আড়াই হাজার 

বিদ্যালয়ে পাঠান এবং শিক্ষকদিগকে এই প্রশ্নাবলীর উত্তর দেওয়ার জন্ত তাহাদের সহযোগিত। 

প্রার্থনা! করেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় মাত্র ৫টী বিদ্যালয় এই আহ্বানে সাড়। দেয়। 

এই চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হওয়ায় পরিষদকে নৃন পঞ্থা্ অগ্রসর হইতে হয়। কি কার্- 
করী পন্থা অবলঘ্থন করিলে পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যা'লগ্রন্থাগারগুলির বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনার 

কাজ সুসাধ্য হয় তৎসম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ গ্রান শিক্ষক সমিতির করুপক্ষের সঙ্গে আমরা 

আলোচন। করি। তীহারা আমাদিগকে প্রশ্ন বলীর পুনমুর্দ্রণের পরামশ দেন এবং বলেন যে 

সেই মুদ্রিত প্রশ্নাবলী তীহার। তাহাদের কার্ধালয়-সংক্রান্ত কাগক্জপত্রেৰ সঙ্গে যখাবিছিত নির্দেশ 
দিয়! বিভিন্ন বিদ্ভালয়ে পাঠাইয়া দিবেন। তাহাদের সহযোগিতার এই আগ্রহে আমরা তাহাদের 

প্রস্তাবে সম্মত হই এবং তাহাদের হিসাবমত ২২** মাধ্যমিক ও উচ্চত র মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে 
আমাদের মুগ্রিত প্রশ্নীবলী পাঠাইয়। দেওয়। হয়। 

আমরা আশা করিয্াছিলাম আমাদের পূর্ব গ্রচেষ্ট। হইতে এই প্রচেষ্টা অধিক ফলগ্র 

হইবে। কিন্তু তাহ! না হইলেও পূর্বাপেক্ষা অধিক সাড়া পাওয়া গিয়াছে--যদিও এই সংখ্যা 
পশ্চিমবঙ্গের বিষ্যালয়সমূহের সংখ্যান্ছপাতে নিতান্তই অকি্চিংকর। আমরা এই যাত্রায় ৯৩টা 

বিষ্ালয়ের নিকট হইতে আমাদের মুদ্রিত প্রশ্নাবলীর উত্তর পাইয়াছি_ কলিকাতা ৫, চব্বিশ 
পরগণা ১৯, মোদিনীপুর ২৩, বীকুড়া ৩, বর্ধমান ১১, বীরভূম ৪, হাওড়া ৯, হুগলী 

প। নদীয়া ৭, মুশিদাবাদ ২, মালদহ ২, ত্রিপুরা ১। উপরোক্ত বিদ্যালয়গুলির প্রদত্ত উত্তর 
ইইতে যতটা জানিতে পারা গিয়াছে তাহাতে পশ্চিমবজের বিস্তালয়গ্রস্থাগারের 'একটি 

আংশিক চিন্রই মাত্র দেওয়! যাইতে পারে । মোট ৩৪টি প্রশ্নের উত্তর লইয়া আলোচনা করা 
আবাদের উদ্দেস্ট নয়। আরও অধিক বিদ্যালয়ের তথ্য পাওমা। গেলে সেই সম্পর্কে ভবিস্বাতে 

সুংক্ষি্ণ আলোচনা করা াইতে পারে বটে কিন্তু বিস্তৃত আলোচনা কর! সম্ভব নয়। তবে 



১২৪ গ্রন্থাগার | আবণ 

বর্তমানে প্রাঞ্চ উত্তরাবলী হইতে আমর! তিনটি প্রধান বিষয় বাছিয়া লইয়াছি। তাহার মধ্যেই 
আমাদের বর্তমান আলোচন! সীমাবদ্ধ রাখিলাষ । 

এক-একটি বিদ্তালয়ের এক-এক রকম অবস্থ।। যথা--কোনও বিদ্যালয়ে করণিক গ্রন্থাগারের 
কাজ চালানঃ কোথায়ও বা! একজন শিক্ষক ইহার ভার নেন, কোথায়ও অতিরিক্ত পারিশ্রমিক 

দেওয়া হয়, কোথায়ও ব! দেওয়! হয় না, শিক্ষণপ্রাপ্ত গ্স্থাগারিক তো দুরের কথা । কোৌথায়ও বই 

কিনিবার জন্ বেশী টাকা বরাদ্দ কর! হয় কোথায়ও ব1 বরাদ্দের টাক] অতি নগণ্য, কোথায়ও 

বা ছাত্রছাত্রীদের নিকট হইতে গ্রন্থাগারের জন্ত চাদ] নেওয়] হয়, কোথায়ও বা নেওয়। হয় না। 
কিন্তু ছাত্রদের পাঠঞ্চচি সম্পর্কে প্রায় সব বিদ্যালয়ের মধ্যে একট। মিল রহিয়াছে । কোন্ বিষয়ের 

বইয়ের চাহিদ! বেশী এই প্রশ্নের উত্তরে আমর। জানিতে পারিয়াছি যে সাধারণ উপন্তাঁস, গল্পঃ 

ডিটেকটিভ উপন্াস পড়ার দিকেই ছাত্রদের ঝৌঁক বেশী। ইহাতে আশ্র্ধান্বিত হইবার কিছুই 

নাই। কারণ সর্বদেশেই সাধারণ মানুষের নিকট লঘুপাহিত্যের আদরই বেশী। 
ইহ! কোন দেশের পক্ষেই সুস্থতার লক্ষণ নয়। অবসরবিনোদনের জন্য কখনও 

কখনও লঘু সাহিত্য পাঠ সমর্থন করা যাইতে পরে এবং প্রয়োজনও হয় বটে কিন্তু ইহার প্রতি 
অন্বাভাবিক আসক্তি থাক! ব্যক্তি ও দেশ উভয়ের পক্ষেই ক্ষতিকর। লঘু সাহিত্য পাঠ 
পাঠকদের মনুষ্যত্ব বিকাশের পথে প্রধান অন্তরায়; আর ইহ। হইতে দেশের কল্যাণ" 

জনক কোন কিছু আশ| করা বৃথা। কাজেই লঘুসাহিত্যের প্রতি অস্বাভাবিক আসক্তির 
প্রশ্রয় ও উৎসাহ ন। দিয়! ব্যক্তির ও সমাজের কল্যাণের দিক হইতে ইহার গতিরোধ করাই 

সর্বোত্তম পদ্থ।। মন্দের ছোঁয়াচ যেমন মালুষকে অধংপতনের দিকে টানিয়া নেয় তেমনই 
ভালোর ছোঁয়াচ৪ মানুষের জীবনকে মহীয়ান ও গরীয়ান করিয়া! তোলে। ছাত্রদের জীবনে ভালর 
ছোয়াচ লাগানই আমাদের কাজ । তাহাদের স্বাভাবিক পাঁঠরুচির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া! ধীরে 

ধীরে গ্রয়োজনানুরোধে রুচি বর্দলাইবার পরামর্শ দেওয়াই গ্রস্থাগারিক ও শিপ্ষকের কর্তব্য । 

হয়ত বিষ্ভালয়গুলির বর্তমান গ্রস্থাগারব্যবস্থায় আজই ইহার কোন স্থফল পাইবার আঁশা করা! 
যাঁয় না। কিন্ত চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলে একেবারে ফল পাঁওয়া যাইবে না এমন নয়। এইজন্ 
অনীম ধৈর্য, কায়িক শ্রম, চিন্তার প্রয়োজন | ব্যক্তি বুঝি! বাবস্থ! করিতে হইবে। সকলের 
পক্ষে হয়ত এক ওষধ প্রয়োগ করিলে ফল পাওয়া যাইবে না। 

ইহা! স্বীকার্ধ যে, নানাবিষয়ক জ্ঞানঘানের উপযে!গী কিশোরসাহিত্য এখনও আমাদের 
দেশে হুষ্ট হয় নাই। কিন্তু পুর্ব হইতে যে অধিক কিশোরসাহিত্য সৃষ্ট হইতেছে তাহাতে 
সন্দেহ নাই। গ্রীচুর্যের জন্য অপেক্ষ। না করিয়া যাহ! আছে তাহারই যতটা! সম্ভব স্বর 
করিতে হইবে। প্রথম প্রয়োজন ছাত্রদিগকে পাঠ্যবিষয়ের সহায়কপুম্তক পাঠে 
উৎসাহ দেওয়া । একই বিষয়ে বিভিন্ন লেখকের পুস্তক আছে। কিন্তু সব পুম্তকই সর্বাঙ্গ- 
হুত্দর হয় না। কোন কোন পুস্তকে জাতব্য বিষয়ের আলোচন! ক্রটিপূর্ণ থাকিয়া যাঁয়। সেই 
ক্ষেত্রে শিক্ষকের উচিত অধিকতর মনোজ্ঞ আলোচনার সন্ধান দিয়! ছাত্রকে ভাহা পড়া 
উৎসাহিত করা। এছাড়া পাঠ্যাতিরিক্ত জানগর্ভ পুস্তক পাঠের দিকে ছাত্রের মনকে আৰু 

করার কথাও ভাঁখিতে হইবে। এইভাবে ক্রমশঃ পাঠরুচি বদলাইবার চেষ্টা করিলে আল] কত! 
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যায় ষে স্থফল ফলিবে। আসল কথা এই যে, বইকে ভয় না করিয়া যেদিন ছাত্রের! বইকে 
ভালবাদিতে পারিবে সেদিনই তাহাদের শিক্ষা সার্থক হইয়াছে এই কথ। বল! যাইবে। বই 
পড়ার আননেের স্বাদ তাহাদিগকে দিতে হইবে । 

পৃথক গ্রন্থাগারগৃহ বা ছাত্রছাত্রীদের বসিয়। পড়িবার ঘর আছে কিন| এই প্রশ্নের জবাবে 

বেশীর ভাগ বিদ্যালয়ই গ্রন্থ।গারগৃহ ও পড়িবার ঘরের অভাব আছে বলিয়া জানাইয়াছে। যদি 

এই অবস্থা হয় তাহ। হইলে ছাত্রেরা পুস্তক পাঠের সুযোগ পাইবে কোথা হইতে? যাহাদের 

পাঠম্পৃহ। থাকে তাহাদের ও পা$ম্পৃহ। মন্দীভূত ও লুপ্ত হইয়া যায়। ছাত্রের বিদ্যালয়ে দৈনন্দিন 

পাঠাভ্যাসে রত থাকে । অবসর সময়ে যদি অন্যবিধ পুস্তক পাঠের ম্ুযোগ না পায় তবে 

তাহার সেই পড়ার ইচ্ছার ইন্ধন যোগাইবে কিরূপে? বিদ্যালয়ের আর্থিক দৈন্টের দরুনই 

হয়ত একাজ করা সম্ভব হইতেছে না। কিন্তু এগ্রন্ত হাত গুটাইয়া বঙিয়। থাকিলে কোন 
ফলোদয়ই হইবে না। দৈন্যের মধ্যে যতটুকু দস্তন ব্যবস্থা! করিয়। লইতে হইবে। 

ছুটির মধ্যে ছাত্রদিগকে বই বাড়ীতে নিতে দেওয়। হয় কিন। ইহার উত্তরে বেশীর ভাগ 
বিষ্ালয়ই জানাইয়াছে "না" । ছুটির সময়েই ছাত্রের! পাঠ্যাতিরিক্ত পুস্তক পাঠে আকুষ্ট হইবার 

স্বযোগ পায়। কি কারণে বিছ্যালয়গুলি তাহাদিগকে এই স্থযোগ হইতে বঞ্চিত করিয়াছে তাহ 

বুঝ! গেল ন|। হয়ত পুস্তকের সংখ্য। কম বা ছুটিতে বই দিলে বই খোয়া যাওয়ার সম্ভাবনা আছে 

এই জন্তই বিগ্যালয়গুপি এই ব্যবস্থ। বজায় রাখিয়াছেন। ইহাতে ছাত্রের পাঠস্পৃহ। বাড়িতে তো 

পারেই ন! পরস্ত দমিতই হইয়! থাকে | যদি বইয়ের সংখ্যা কম হয় তবে কম ছাত্রকেই সেই বই 

বাবহারের স্থযোগ দেওয়া পরামশসিদ্ধ। আর যদি বই খোয়া যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তবে 

তাহার ঝুকি লইয়াই তাহাদিগকে বই বাড়ীতে দেওয়ার ব্যবস্থ! করিতে হইবে। কপণের 
ধনের মত গ্রন্থাগারে বই মজুত করিয়া! রাঁখিয়! কি লাভ হইবে যদি তাহ ছাত্রদের ব্যবহারেই 

না লাগিল? বই যাহাতে খোয়। না যায় তাহার জন্য মানসিক অবস্থা পরিবর্তনের চেষ্টা করিতে 

হইবে। অনেক সময়ে ছাত্রদের সততার উপর বিশ্বাস করিলে আশ্চ্ঘজনক স্থফলও পাওয়া যায় । 

এইজন্য অনুকূল পরিবেশ স্থষ্টি করিবার জন্ত নিরস্তর চেষ্টা করিয়া যাইতে হইবে। পশ্চিমবঙ্গের 

একটি সর্বার্থলাধক বিদ্যালয়ে ছাত্রদিগকে অবাধে পুস্তক ব্যবহারের অধিকার দেওয়া হইয়াছে। 

কোন শিক্ষক তাহাদের গতিবিধির উপর কোন নজর রাখেন না। তাহা সত্বেও দেখ! গিয়াছে 

একখান! বইও খোসা যায় নাই এবং বইগুলি যথাস্থানে রক্ষিত হয়। যদ্দি দোষেগুণে গঠিত 
ছাজ্র্দিগকে লইয়া একটি বিষ্যালয়ে এই পরীক্ষায় স্বফল পাওয়। গিয়। থাকে তবে অনু বিদ্যালয়েই 
বা তাহ! লম্তভব হইবে ন! কেন? ছাত্রদ্দিগকে মানুষ করাই শিক্ষার একটা প্রধান উদ্দেস্ঠয। 

সেই মাচুষ করার কাজে লাহলিকতার সহিত অগ্রনর হইয়া যদি কাহারও ক্রটির জন্য বৃহত্র 
সমাজের বিরাট ক্ষতি হয় তবে কি সহ করা কর্তব্য ? লাভের সঙ্গে ক্ষতি থাকিবেই। কিন্তু ক্ষতির 

. পরিমাণ হইতে লাভেষ পরিমাণ যদি বেশী হয় তবেই জাগতিক দিক দিয়া আমর! পরম লাভবান 

হইয়াছি মনে করিতে হইবে। 



পল্লিঘদ কথা 

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ত্রিংশৎ বাধিক সাধারণ লভা ১৯৬৫ 

১১ই জুলাই, অপরাহু ৫ ঘটিকা 

স্থন--মহাবোধি সোসাইটি হল। 
সভাপতিত্ব করেন শ্রীগ্রমীলচন্দ্র বন্থ । | 

সভার স্চনাতে শচীন্দ্রনাথ রুপ্রের স্মৃতির উদ্দেশে সকলে ২ মিনিট নীরবে দাড়িয়ে শ্র্ধ! 

জ্ঞাপন করেন। গত বৎসরের বাধিক সভার সংক্ষিপ্ত বিবরণী ও এ বৎসরের বার্ষিক বিবরণী 

সম্পাদক শ্রীবিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায় কতৃক পঠিত ইয় এবং সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। 
আলোচ্য বৎসরের আর্-ব্যয়ের পরীক্ষিত হিসাব পঠিত ও গৃহীত হবার পর আগামী বৎসরের 

জন্য কাউন্সিলের সন্ত নির্বাচন পর্ব সমাধ| হয়। নির্বাচনের ফলাফল নিয়ন্ূপ £__ 

সভাপতি-_প্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায় 
সহঃ সভাপতিবুন্দ__সর্বত্রী। (১) অনাথ বন্ধু দত্ত (২) অরবিন্বভূষণ সেনগুপ্ত (৩) প্রমীল 

চন্ত্র বন্থু (8) ফণিভূষণ রায় (৫) স্থবোধকুমার মুখোপাধ্যায় । 

সম্পাদক- শ্রীবিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায় 

যুগ্ম-সম্পাদক-_শ্রীসৌরেন্্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় 
সহঃ-সম্প।দক- শ্রীবিজয়পদ মুখোপাধ্যায় 

কোধাধ্যক্ষ-_-্রীগুরুদ|স বন্দ্যোপাধ্যায় 

্রস্থাগারিক--শ্রীনীহারকাস্তি চট্টোপাধ্যায় 

গ্রন্থাগার সম্প।দক--প্রীনির্লেন্দু মুখোপাধ্যায় 

কাউন্সিল সদশ্য 

সর্বশ্। (১) অমিতাভ বন্থ (২) অরুণ রায় (৯) গণেশ ভট্টাচার্য (৪) গীত মিদ্ত 
(€) গোবিন্দভূষণ ঘোষ (৬) গোবিন্দলাল রায় (*) চঞ্চলকুমার সেন (৮) দিলীপ কুমার 
বহ্থ (৯) পার্থহৃবীর গুহ (১০) বাণী বন্থ ৫১১) মঙ্গলপ্রসাদ সিংহ (১২) স্ত্কুষার কোলে 
(১৩) স্থনীলবিহারী ঘোষ (১৪) স্থভ্রংস্ত কুমার মিত্র (১৫) ৫সহময় নন্দী। 

জেলাভিত্তিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সদ্য 
(ক) কলিকাত।_-€১) ইত্ডয়ান আসোসিয়েশন (২) মাইকেল মধুস্থবন লাইব্রেরী (৩) 

হাইড রোড ইনষিটিউট | 
(খ) কুচবিহার--কুচবিহার জেল গ্রন্থাগার 
গে) চব্বিশ পরগণা--€১) তারাগুণিয়া বীণাপানি পাঠাগার (২) ব্রতী সংঘ, বজবজ 



১৩৭২ ] পরিষদ কথা ১২৭ 

(ঘ) জলপাই গুড়ি- মাতেলি পাবলিক লাইত্রেরী 
(ও) দার্জিলিং-দার্জিলিং জেলা গ্রন্থাগার 

(5) নদীয়া-কান্দোয়! বিবেকানন্দ পাঠাগার 

(ছ৷ পশ্চিম দিনাজপুর__[ কোন নাম প্রস্তাবিত হয়নি ] 

(জ) পুরুলিয়া-_বরাভূম পাবলিক লাইব্রেরী 

(ঝ) বর্ধমান- জাড়াগ্রাম মাখনলাল পঠাগার 

(4) বাকুড়া-ঞ্ব সংহতি, বাল্সী 

(ট) বাীরভূম-_বিবেকানন্দ গ্রস্থাগার 

(ঠ) মালদা-_চণ্ডীপুর পাবলিক লাইক্রেরী 

(ড) মুর্শিদাবাদ__দক্গিণগ্রাম পল্লী উন্নয়ন সমিতি 

(9) মেদিনীপুর-_জেল। গ্রন্থাগার, তমলুক 
(৭) হাওড়া-_(১) ছুইল্যা মিলন মন্দির, (২) সাতরাগাছি পাবলিক লাইব্রেরী 
(ত) হুগলী_(১) ত্রিবেনী হিতসাধন সমিতি পাবলিক লাইব্রেরী (২) বকসা 

স্পোর্টিং আসোসিয়েশন 

বিশেষ প্রতিষ্ঠান সদ্য 

(১) উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিষ্ভালয় (২) কলিকাতা! পৌর প্রতিষ্ঠান (৩) কলিকাতা বিশ্ব- 

বিষ্ভালয় (8) কল্য।ণী বিশ্ববিষ্ঠালঘ (৫) জাতীয় গ্রন্থাগার (৬) পশ্চিমবঙ্গ পৌর সংস্থা পরিষদ 

(৭) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কেন্ত্রীয় গ্রন্থাগার (৮) পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা বিভাগ (৯) বঙ্গীয় পুস্তক 

বিক্রেত। ও প্রকাশক সমিতি (১) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ (১১) বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় (১২) 

বিশ্বভারতী (১৩) মধ্যশিক্ষা পর্যৎ (১৪) যাঁদবপুর বিশ্ববিষ্ঠালয় (১৫) রবীন্দ্রভারতী বিশ্ব- 

বিছ্যালয়। 

নব নির্বাচিত কাউন্দিলের প্রথম সভা 

নব নির্বাচিত কাউন্সিলের প্রথম পভ! গত ২৫শে জুলাই পরিষদের সান্ধা কার্ধালয়, ৩৩ 

হুজুরীযল লেনে বেল! ২ টায় অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত 
গত কাউন্সিল সভার বিবরণ পঠিত ও অনুমোদিত হয়। গত বাধধিক সাধারণ সভার 

সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠ করেন সম্পাদক শ্রীবিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায় । ১৯৬৫ সালের বাজেট পেশ 

করেন কোষাধ্যক্ষ শ্রগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় । বাজেট যথারীতি অনুমোদিত হয়। 

বর্তমান বছরের কর্মসুচী সম্পর্কে আলোচনার ছার! স্থির হয় থে পরিষদের প্রথম সম্পাদক 

৬নুশীল ঘোষের নামে বক্তৃতার বাবস্থা করা হবে এবং প্রথম বক্তা হবেন কপিকাতা! বিশ্ব- 
* বিষ্ঞালয়ের গ্রস্থাগারিক শ্রীপ্রমীলচন্ত্র ব্থ। গ্রস্থাগার বিল ও গ্রস্থাগার আইন সম্পর্কে বিশেষ 

ভাবে আলোচন! করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। এবং কাউন্সিল সভায় গঠিত বিভিন্ন সমিতি- 

গুলির কর্মপ্রণালী উন্নততর করার চেষ্টা করা হবে। 



১২৮ গ্রন্থাগার [শ্রাবণ 

কাউন্সিল সভ্যদের মধ্য থেকে নিয়লিখিত ৭ জন কার্ধকরী সমিতির স্দশ্ড নির্বাচিত হন । 

সর্বপ্রী (১) অমিতাভ বস্থ (২) গণেশ ভট্রাচার্ধ (৩) চঞ্চলকুমার সেন (৪) পার্থ- 

স্বীর গুহ (৫) পূর্ণেন্দু প্রাযাণিক (৬) বাণী বস্থু (৭) মঙ্গল প্রসাদ সিংহ । 

নিমলিখিত প্রতিষ্ঠান সমূহকে কাউন্সিলে কো-অপ. করা হয়। 

(১) আশুতোষ কলেজ (২) চৈতন্তপুর শহীদ পাঠাগার (গ্রামীণ গ্রন্থাগার ) (৩). 
ভাটপাড়া হাইস্কুল (৪) মেদিনীপুব জেলা গ্রন্থাগার (৫) স্থতাহাটী থানা গ্রন্থাগার। 

এঁ সভায় যে সব উপ সমিতি গঠিত হয় তা নিম্নরূপ £-- 
(ক) কারিগরী পঠন-পাঠন ও সহায়ক সমিতি 

সভাপতি -্রাগণেশ ভষ্টাচার্ধ 

সম্পাদক -শ্রীপার্থস্থবীর গুহ 

সভ্যগণ সর্বশ্রী (১) অর্পণ। বস্থ (২) অমিত মিত্র (৬) অমিতাভ বস্থু ৫৪) কমল 

গুহ €) কাশীনাথ মুখোপাধ্যায় (৬) গীতা মিত্র (৭) গীত! হাজরা (৮) চঞ্চল কুমার সেন 

(৯) জ্যোতির্ময় বসাক (১০) নীহারকাস্তি চট্টোপাধ্যায় (১১) বিজয়ুপদ মুখোপাধ্যায় (১২) 
মঙ্গলপ্রপাঁদ পিংহ (১৩) মনোতোধষ চট্টোপাধ্যায় 0১৪) মায়! বস (১৫) রধিৎ কুমার মুখোপাধ্যায় 
(১৬) শিবানী ঘোষ (১৭) স্সেহময় নন্দী | 

(খ) গৃহ-নির্মাণ সমিতি 

সভাপতি-শ্রীস্থধানন্দ চট্টোপাধ্যায় 
সম্পাদক---শ্রীগুরুশরণ দাশগুপ্ত 

সভ্যগণ সর্বশ্রী (১) গোষ্টাবহারী চট্টোপাধ্যায় (২) পূর্ণেন্দু প্রামাণিক (৩) বাহ্থদেব 

লাহিড়ী (৪) রামরগ্রন ভট্টাচার্য (৫) শ।স্তিপদ ভট্টাচার্য (৬) শৈলেন্ত্রনাথ সেন। 

(গ) গ্রন্থগার ও পাঠকক্ষ সমিভি 

সভাপতি-_শ্রীফণিভূষণ রায় 

সম্পাদক- শ্রীনীহারকাস্তি চট্টোপাধ্যায় 

সভ্যগণ সর্বশ্রী (১) অরুণ রায় (২) ক্ষিতিশ গ্রামাণিক (৩) দিলীপ কুমার বস্থ (৪) 

পার্থন্থবীর গুহ (৫) স্থকুমার কোলে (৬) ন্সেহময় নন্দী 

(ঘ) গ্রন্থাগার ও প্রকাশন সমিতি 

সভাপতি- শ্রাচিত্বরঞ্রন বন্দ্যোপাধ্যায় 

সম্পাদক-_শ্রীনির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায় 

সভাবুন্দ সর্বশ্রী (১) অধিতাভ বস্থ ২) গীতা মিত্র (৩) গোবিন্দলাল রায় (৪) চঞ্চল 

কুমার সেন (৫) পার্থন্থবীর গুহ (৬) ফণিভূষণ রা (৭) রাধাঁবিনোদ স্থরাল (৮) সৌরেন্্ 

মোহন গঙ্গোপাধ্যায় । 
(ও) গ্রস্থাগারবিজ্ঞান শিক্ষণ সমিতি 

সভাপতি ও পরিচালক --্রাপ্রমীলচন্ত্র বস্থ 
সম্পাঁদক-_-জ্ীগোবিন্দভূষণ ঘোষ 
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সন্ধযবৃন্দ সবতী। (১) অজিতকুমার ঘোষ (২) অরবিন্দভূষণ সেনগুপ্ত (৩) আদিত্য 
কুমার ওহদেদার (8) এইচ এন আনন্দরাম (৫৫) এম এন নাগরাজ (৬) কেশব ভট্টাচার্ 
৫) গণেশ ভট্টাচার্য ৮) গোবিন্দলাল রায় ৫৯) নচিকেতা মুখোপাধ্যায় (১৭) নীহার 
কান্তি চট্টোপাধ্যায় (১১) প্রমোদচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১২) ফণিভৃষণ রায় (১৩) বিজয়পদ 
মুখোপাধ্যায় (১৪) বিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায় (১৫) বৈগ্যনাথ বন্য্যোপাধ্যায়-চৌধুরী (১৯) 
শাস্তিপদ ভট্টাচার্য (১৭) স্থনীলবিহারী ঘোষ €১৮) স্থবোধকুমার মুখোপাধ্যায়। 

(5) প্রচার সমিতি 
সভাপতি--শ্রীঅরবিন্ভূষণ সেনগুপ্ত 
সম্পাদক-মনোতোষ চট্টোপাধ্যায় 

সভাবৃন্দ সর্বশ্ী ০১) গোবিন্দ মল্লিক (৯) দেবজ্যোতি বড়ুয়া (৩) নন্দিতা দে 

(৪) নিতাই ঘোষ ৫৫) মীর! মণ্ডল (৬) রাধাবিনোঁদ হুরাল। 
(ছ) বিষ্ভালয় গ্রন্থাগার দমিতি 

সভাপতি-_শ্রীঅনাথবন্ধু দত 

সম্পাদক--গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 

সম্ভাবৃন্দ সর্বশ্রী (১) গোপালচন্ত্র পাল (২) নিমাইপ্রসাদ দত্ত (৩) বাসুদেব লাহিড়ী 
(9) স্ুভ্রাংসশুকুষার মিত্র । 

(জ) সম্যবৃদ্ধি সমিতি 

সভাপতি-শ্রীহ্নবোধকুমার মুখোপাধ্যায় 

সম্পাদক--্রীস্থনীলভূষণ গুহ 

সভ্যবৃন্দ সর্বশ্ী (১) অরুণ ঘোষ (২) অশোক বস্তু (৩) জ্যোতির্সয় বসাক (৪) 

দীপক চক্রবর্তা (8) মঙ্গলপ্রসাদ সিংহ (৬) রণজিৎকুমার মুখোপাধ্যায় (৭) রাধাকান্ত দত। 

(ঝ) সংগঠন ও সংযোগ সমিতি 

সভাপতি- শ্রীফণিভূষণ রায় 

সম্প।দক--শ্রীঅমিতাভ বন্ধ 

সভ্যগণ সর্বপ্র| (১) অরুণ রায় (২) কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় (৩) ক্ষিতিশ গ্রামানিক 

(৪) গুরুশরণ দাশগ্তড (8) জগমোহন মুখোপাধ্যায় (৬) জ্যোতির্শয় বসাক (৭) দীপক 

চক্রবর্তী (৮) মনোতোষ চট্টোপাধ্যায় (৯) রামরঞ্জন ভট্টাচার্য (১৭) স্কৃমার কোলে 
(১১) কাউদ্গিলের অন্থান্ত গ্রতিষ্ঠানগত সভ্যবৃন্দ । 

(4) হিসাব ও অর্থ বিষয়ক সমিতি 

সভাগতি--শ্রীঅনাথবন্ধু দত 
সম্পাদক-উ্রগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 

সভ্যগণ সবত্রী (১) গোবিন্দলাল রায় (২) পূ্েন্দু প্রামাণিক (৩) ফণিভূষণ রায়। 
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এছাড়া ও গত সম্মেলনের ( উনবিংশ) গ্রস্তাবসমূহকে কাধকরী করার উদ্দেস্টে নিযরপ 
একটি পরিচালক সমিতি (্টিয়ারিং কমিটি ) গঠন করা হুয়। 

মভাপতি- শ্রীনির্মলকুমার বন্ধু 

সম্পাদক-শ্রীফণিতৃষণ রাঁয় 

সভ্যগণ সর্ধশ্রী (১) গণেশ ভট্টাচার্য (২) রামরঞন ভট্ট।চার্ধ ৩) স্ুুনী্লবিহারী ঘোষ। 

বলীয় গ্রন্থাগার পরিষদের জার্ট-জিব কোসের ছাত্রশ্ছাত্রী 
ও শিক্ষকদের মিলন অনুষ্ঠান 

গত ১ল! আগষ্ট রবিবার অপরাহে জাতীয় গ্রন্থাগারে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের গ্রন্থাগার- 

বিজ্ঞন-শিক্ষণের শিক্ষা সমাপ্তির পর সপ্তাহাস্তিক ও গ্রীষ্মকালীন কোসে'র জাতীয় গ্রন্থাগার ও 

কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয় বিভাগের ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকবৃন্দের এক মিলন অনুষ্ঠান মনোজ্ঞ পরিবেশে 

অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন সার্ট-লিব-শিক্ষণ বিভাগের ডাইরেক্টর শ্রীপ্রমীলচন্্র 

বন্ধ এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রনস্থাগারিক প্রা ওয়াই এম 

মূলে। শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে অনেকে শিক্ষাকালীন নান! অস্থবিধার কথ! আলোচন। 
করেন এবং ভবিষ্ততে যাতে পরিষদের তরফ থেকে এদিকে নজর দেওয়! হয় তার জন্য সভা 
থেকে অনুরোধ জানান হয়। 

শ্রীযুক্ত প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় £ 
চুয়াত্তর বুদরে পদার্পণ 

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন গ্রস্থাগারিক, প্রখ্যাত রবীন্দ্রজীবনীকার শ্রীযুক্ত প্রভাত 
কুমার মুখোপাধ্যায় গত ২৭শে জুলাই তিয়াত্তর বৎসর পুর্ণ করে চুয়াত্তরে পদার্পণ করেন। 
ভারতীয় গ্রন্থাগারিকগণের মধ্যে ধার! স্বকীয় চিন্তায় এবং নানারূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছারা 

বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন তাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ের নাম নিশ্চয়ই 

প্রথম সারিতে । ডিউই প্রবন্তিত দশমিক বর্গাকরণ পদ্ধতিকে সম্প্রদারিত ও পরিবন্তিত রূপে 

তিনি যে “বাংলা গ্রন্থ ব্গাকরণণ গ্রস্থখানি প্রণয়ন করেন তা ভারতের গ্রস্থাগারবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে 

বিশেষ উল্লেখযোগ্য । প্রভাতকুমার তার এই স্থুদীর্ঘ জীবনব্যাপী নিরলসভাবে জ্ঞানের 
সাধনা করেছেন । চারখণ্ডে প্রকশিত 'রবীন্দ্রজীবনী” ছাড়াও “নবজ্ঞান-ভার়তী, “ভারত-পরিচয় 
প্রভৃতি তার যে ক'টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে তাতে. তার পরিচয় পাওয়া! যাবে। 

বঙ্গীয় গ্রস্থাগ!র পরিষদের সঙ্গে তার নাঁড়ীর যোগ। পরিষদের জন্মকাল থেকেই তিনি এর সঙ্গে 
যুক্ত । সর্বজনশ্রদ্ধেয় এই জ্ঞান-তপন্থীকে আমরা এই উপলক্ষে আমাদের শ্রদ্ধা! জানাই এবং 

তাঁর নীরোগ দীর্ঘজীবন কামন! করি। 
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ডঃ আদ্িত্যকুমার ওহদেদার 
ডঃ আদিত্যকুমায় ওহদেদার সম্প্রতি যাদবপুর বিশ্ববিষ্ভালয়ের মুখ্য-গ্রন্থ।গারিক পদে 

নিযুক্ত হয়েছেন। শ্রীযুক্ত ওহদেদার ইতিপূর্বে জাতীয়গ্রন্থাগারের সহকারী-গ্রস্থাগারিকের 

পদ্দে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পরিষদ পরিচালিত গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান (সার্ট-লিব. কোঁস”) শিক্ষণ- 
বিভাগের একজন শিক্ষকরূপে তিনি বহুকাল ধরেই পরিষদের সংগে যুক্ত আছেন। 

ডঃ নীহাররঞ্জন রায় 

ডঃ নীহাররঞজন রায় দিমলাস্থিত 'ইপ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব আযডহান্সভ স্টাডি'র ডিরেক্টর 
নিযুক্ত হয়েছেন। 

বাংল। শিশু সাহিত্য; গ্রন্থপঞ্জী 

বাংল। শিশু সাহিত)ঃ গ্রন্থাপঞ্জী ডাক যোগে পেতে ইচ্ছুক সকলকে অতিরিক্ত ২.১৫ টাকা 
ডাকমাশুল সহ বইয়ের দাম মণিঅর্ডার যোগে পাঠাতে অমরা অঙুরোধ জানাচ্ছি। 

ভি পি তে বই পাঠাবার অনেক অনুরোধ আমরা প্রায়ই পাচ্ছি। কিন্তু ভি পি ফেরৎ এলে 

পরিষদের ওত্যস্ত ক্ষতি হয়| ধাঁদের কলক।ত! আসবার স্থযোগ আছে তীর! ছুটির দিন ব্যতীত 

বিকাল ৪ট1 থেকে রাত ৯টার মধ্যে পরিষদ অফিম থেকে বই নিতে পারেন। তাছাড়। ওনং 

বন্ছিম চ্যাটার্জী স্্রাটের “দে বুক স্টোরে? এখন থেকে বই পাওয়া যাৰে। পুস্তক বিক্রেতাদের 
২৫% ও পরিষদ সদস্যদের ১৫% কমিশন দেওয়া হবে। 

গ্রন্থাগ।র'"এর অপ্রকাশিত বর্ষনূচী 
গ্রন্থাগার? পত্রিকার ১৩৬৯, ১৩৭* ও ১৩*১ এই তিন বৎসরের বাধিক শুচীপত্র গ্রস্তত 

করা হয়নি বলে এতকাল প্রকাশ করা যায়নি। পরিষদের বহু স্শ্থ 'গ্রস্থাগার'-সম্পাদকের 
সংগে দেখা করে কিংব। পত্রযোগে জানতে চেয়েছেন যে এই স্থচীপত্র বার করা হবে কিনা । 
তাদের সকলের অবগতির জন্ঠ জানাই যে, গ্গ্রন্থাগার”-এর প্রাক্তন সম্পাদক শ্রীচঞ্চলকুমার 

সেনের উদ্ভোগে এই তিন বৎসরেরই স্থচীপত্র প্রস্তত করার কাঁজ শেষ হয়েছে এবং তা৷ ইতিমধ্যে 

যন্ত্স্থও হয়েছে । আশা করি, অচিরকলমধ্যেই একযোগে তিনখণ্ড সুচীপত্র পেয়ে 'গ্রস্থাগার'-এর 
পাঠকপাঠিকাদের মুখে হালি ফুটবে। 
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কলিকাত। 
জাতীয় গ্রন্থাগার । কান্তকবির জন্মপতবাধিকী উপলক্ষে প্রদর্পনী 

গত ১২ই শ্রাবণ ১৩৭২সন (ইংরেজী ২৮শে জুলাই ১৯৬৫) তারিখে জাতীয় গ্রন্থাগারেক্স ' 

কতৃপক্ষ কাস্তকবি রজনীকান্ত সেনের জন্মশতবাধিকী উৎমব পালন করেন। এই উপলক্ষে 

জাতীয় গ্রন্থাগার ভবনে কাস্তকবির উপর একটি মনোরম প্রদর্শনীর উদ্বোধন করা হয়। 

প্রর্শনীটি অলঙ্কত করে আছে কবির একটি গ্রতিকৃতি। কবির রচনাসস্তার, কবিপ্রসঙ্গে 

লিখিত বিভিন্ন প্রখ্যাত সাহিত্যসেবিগণের রচিত গ্রন্থাবলী এবং পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত কিছু 

মূল্যবান সমালোচনা! । প্রদর্শনীতে উৎ্মগিত ভ্রবাগুলির মধ্যে কবি-হম্ত লিখিত ভায়েরিটিই 

হচ্ছে সর্বাপেক্ষ। আকর্ষণীয়। গলায় ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়ে কবি বাক্শক্তি 

হারিয়েছিলেন। হাসপাতালে এইরূপ নিদারুণ যন্ত্রণার মধ্যে অবস্থান কালে কবি এই 

ডায়েরিটি রচনা করেন । 

গ্রদর্শনীটি জনসাধারণের মনে যথেষ্ট সাড়। জাগিয়েছে এবং প্রশংসা অর্জন করেছে। 

নজরুল পাঠাগ্ার। কলিকাতা-৯ 

গত ১লা আগষ্ট ১৯৬৫ অপরাহ ৫-৩৭টায় ডাঃ কে পি ঘোষের সভাপতিত্বে নজরুল 

পাঠাগারের বাধিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সম্পাদকের বাধিক কার্ধবিবরণী ও পাঠাগারের 
১৯৬৪-৬৫ সালের আয়-ব্যয়ের পরীক্ষিত হিসাব গ্রহণের পর আগামী বসরের জন্য 

পাঠাগারের কার্ধকরী সমিতির সাস্ত ও কর্মকর্তার নির্বাচিত হন। নতুন কার্ধকরী সমিতির 
ডাঃ আবুল আহসান সভাপতি, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিষ্ঠালয়ের ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যের প্রধান 
অধ্যাপক ডঃ শীভাংশু মৈত্র সম্প|দক এবং শ্রী অনিন্দ্যকুমার সেন গ্রন্থাগারিক নির্বাচিত হয়েছেন। 

স্থানীয় পৌরপ্রতিনিধি পদাধিকারবলে কার্ধকরী সমিতিতে আছেন। 
সম্পাদকের কার্ধবিবরণী থেকে দেখা যায় যে, বর্তমানে পাঠাগারে ১৯২ জন নাশ্ত আছেন। 

নতুন এসেছেন ৩৮জন সন্ত, ছেড়ে গেছেন ৮জন। পাঠাগারে বর্তমানে ৩৯৫৭টি বই আছে; 
এ বছরে সংযোজন হয়েছে ১৮৩টি বই, €খান! বই দান হিসাবে পাওয়া গেছে। পাঠাগারের 

অবৈতনিক পাঠকক্ষে ৪খানি দৈনিক পত্রিকা, ৮টি সাপ্তাহিক, ২টি মাসিক, ২টি ত্রৈমাসিক এবং 

অস্থান্ত ৪টি মোট ২০টি পত্র-পত্রিকা রাখা হয়। আলোচ্য বৎসরে পাঠাগারের সান্থগণ কর্তৃক 

পঠিত পুস্তক সংখ্যা ১২ ৮৯৩। 

২৪ পরগণ। 
তারাগুনিয়। বীগাপাণি পাঠাগার গ্রামীণ গ্রন্থাথার 

গত ২৭ শে জুন( ১৯৬ )পাঠাগারের ৪৮শ তম বারধধিক সাধারণ সভা পাঠাগারের সহঃ- 

সভাপতি শ্রীগ্রমথনাথ নাগচৌধুরীর সভাপতিত্বে অহষ্ঠিত হয়। সয় বার্ধিক কার্যবিবরণী ও 
আয়ব্যয়ের পরীক্ষিত হিসাব ও হিসাবপরীক্ষকের রিপোর্ট গৃহীত হয়। বার্ষিক বিবরণীতে দেখা 



১৩৭২] গ্রন্থাগার সংবাদ ১৩৩ 

যায় যে, মকল বিভাগেই পাঠাগারের অগ্রগতি অব্যাহত আছে। আলোচ্যবর্ষে পাঠাগারের 

সভাসংখ্যা ১৬৮ হয়েছে; গত দুই বছরে এই সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১৪৬ ও ১৫১। 
মোট সভ্যোর যধ্যে ৪৭ জন অর্থাৎ প্রায় ২৮% অন্য গ্রামের। এর থেকে এই অঞ্চলে 

পাঠাগারের প্রয়োজনীয়তা ও জনপ্রিয়তা উপলদ্ধি করা যায়। বর্তমান বৎসরে পাঠাগারের 
বিভিন্ন শ্রেণীর সভ্যসংখ্য। £--বিশিষ্ট সভ্য--১, সাধারণ সভ্য ১৪৮, ছাত্র-ছাত্রী স্ভয--১৭, 

বিনা চাদার সভা--২। 

'বর্তষানে পাঠাগারের পুস্তক সংখ্যা ২৩২৪টি। এ বছরে পুস্তক বৃদ্ধি হয়েছে 
২৮৪টি। গত ছুই বছরে এ সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১৮* ও ২৫৮। পুস্তকবৃদ্ধির 

মাসিক গড় ২৩৬৪ পূর্বের দুই বৎসরে এই সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১৫ ও ২৫'৫০। 
বর্তমান বৎসরে সরকারী সাহায্যে ( কটিজেন্সি সহ )৯৮টি ও পাঠাগারের তহবিল থেকে 

৯৫টি বই কেন! হয়েছে এবং ১৪১ খানা বই উপহার হিসেবে পাওয়া গেছে। বই 
ইন্থুর লংখ্য। ৭৮১০ ; পঠিত পুস্তকের শতকরা ৫৮৭৯ খানা উপন্থাস। গত ছুই বছরে এ 
সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৬০ ও ৫৮। উপন্যাস ছাড়া পঠিত অন্যান্য পুস্তকের সংখ্যা ৩২১৮। 
এছাড়া ফিডার পাঠাগারেও ১৫৫খান। পুস্তক আদান-প্রদান হয়েছে । 

প'ঠাগারের বাধিক আয়ের পরিমাণ ৩,২৬৭*৫ ব্যয়ের পরিমাণ ৩০০৪'৭৬ টাঁকী। 

পাঠাগারটি পশ্চিমবঙ্গদরকার প্রবন্তিত গ্রস্থ'গাঁর পরিকল্পনার অস্তভূক্ত একটি গ্রামীণ 

্রন্থাগাররূপে গণ্য হয়েছে এবং পাঠাগার বর্তমানে এর নিজস্ব স্থরম্য অষ্রালিকায় অবস্থিত । 

দি পানিছাটি ক্লাব। পানিহাটি 
১৯৬৪-১৫ সালে রূবের পঞ্চাশ ব্ৎসরপূত্তি উপলক্ষে গত ২৩শে থেকে ২৬শে জানুয়ারী 

১৯৬৫ পর্বস্ত স্ববর্ণজযস্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ৩১,৩।৬৫ তারিখে ক্লাবের সাধারণ বিভাগে সভ্য 

খ্যা দাড়ায় ১৭৬ জন ৩১৩৬৪ তারিখে এই সংখ্যা ছিল ১৪২ জন। এই বৎমর নৃতন সভ্যের 
খ্যা ৪* জন। ক্লাব বর্তমান বৎসরে পানিহাটি পৌরপ্রত্িষ্ঠান থেকে ২০০২টাকা এবং পশ্চিমবঙ্গ 

সরকারের কাছ থেকে ১০০২ টীক। সাহায্য পেয়েছে । ফ্লাবের বিভিন্ন বিভাগের কার্যাবলীর 

মধ্যে গ্রন্থাগার বিভাগের কাজ উল্লেখযোগ্য । এই বিভাগে বর্তমান বৎসরে পুস্তক ক্রয়ের 

জন্য ৩০৪ টাক! এবং সাময়িকপত্র ক্রয়ের জন্য ১৫১৯ টাঁক| খরচ করা হয়। চারদিন- 

ব্য/পী জুবিলী উৎমব ছাড়া ও এ বৎসর ক্লাবের উদ্যোগে স্বাধীনতা দিবস, রবীন্দ্রতিরোধান দিবস, 
বিজয়া সশ্মিলনী, নেহেরু-স্মরণে সভা, নেতাজী জন্মদিবস প্রতিপালিত হয়। তাছাড়। 

খেলাধূলা, প্রতিযোগিতা, দেহসৌষ্টবপ্রদর্শন, নাট্যাভিনয় ও উচ্চাঙ্গসঙ্গীতানষ্ঠান প্রভৃতি 
অচুঠিত হয়। 

দার্জিলিং 
মফিল্ড মহকুম। গ্রন্থাগার। কা্সিয়ং 

সম্প্রতি পাঠাগারের ১৯৬৪-৬৫ সালের যে কার্ধবিবরণী পরিষদের কার্যালয়ে এসেছে 

তা থেকে দেখা গেল আলোচ্য বখ্সরে পাঠাগারের আসবাবপত্রের জন্ত ৩,৭৮২ টাকা 

এবং বই কেনার জগ্ত ২,৪৫৫.৬ টাঁক! ব্যয় করা হগেছে। ১৯৬৫ সালের ৩১শে মার্চ 
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পর্যন্ত পাঠাগারের মোট বইয়ের সংখ্যা ২,৯৯২টি। নতুন গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত না হওয়া 
পর্যন্ত অবৈতনিক গ্রন্থাগারিকরূপে কাজ করে যাবেন প্ীসরল কুমার রায়। 

পাঠাগারের উদ্যোগে এ বৎসর রবীন্দ্রনাথ, ভাস্কুতক্ত, তৃলসীদাস, শরৎচন্দ্র ও মহাত্মা গান্ধীর 
জন্মদিবদ পালিত হয়। এছাড়া স্বাধীনতা দিবস, গ্রস্থাগার দিবস, হাসপাতাল দিবস 

প্রজাতন্ত্রদিবস এবং সরম্বতীপুজা এই উৎসবগুলিও পালিত হয়। ১৯৬৪ সালের ১৫ই মার্চ : 
পাঠাগারের বাধিক সাধারণ সভায় ১৯৬৪-৬৫) ১৯৬৫-৬৬ এবং ১৯৬৬-৯৭ সালের জন্য 

কার্ধকরী সমিতি গঠিত হয়েছে । কাসিয়-এর এম ডি ও পদাধিকারবলে এই সমিতির 
সভাপতি । তাছাড়। ছু'জন সহঃ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক, অপর ছ'জন নির্বাচিত 

সদশ্য এবং স্থানীয় পুষ্পরাণী স্কুলের প্রধানশিক্ষক, সেন্টজোশেফ স্কুলের প্রধানশিক্ষিকা, কাপিয়ং- 
এয পৌরগ্রধান, জেলা সমাজশিক্ষ। অধিকারিক, কারিয়ং-এর স্কুলসমূহের সহকারী-পরিদর্শক এবং 

্বানীয় শিক্ষাহুরাগী ব্যক্তি হিসেবে একজন মনোনীত সন্ত নিয়ে কার্যকরী সমিতি গঠিত। 

পাঠাগারের বিভিন্ন বিভাগের কার্ধনির্বাহের জন্য সাংস্কৃতিক, পুস্তক নির্বাচন, খেলাধূল! 
ইত্যাদি সংক্রান্ত কয়েকটি উপনমিতিও গঠন করা হয়েছে। 

মেদিনীপুর 
শহীদ পাঠ।গার। চৈভগ্যপুর। গ্রামীণ গ্রন্থাগার । 

বিগত ২৬শে জুলাই ১৯৬৫ পাঠাগারের পক্ষ থেকে কাস্তকবি রজনীকান্ত সেনের 

জন্মশতবাধিকী দিবস উদ্যাঁপিত হয়। সভায় শ্রীব্রজেন্ত্রকুমার বন্থু পৌরহিত্য করেন এবং 
প্রধান অতিথির আপন অলঙ্কত করেন ্রীমানন্দমোহন গুহ | সভায় -সভাপতি, প্রধান 

অতিথি এবং অন্যান্য উপস্থিত স্থধিবুন্দ কবির জীবনের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে আলোচনা করেন। 

কবির কয়েকটি ভক্তিমূললক সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীমোহিনীমোহন প্রামাণিক | 
২৯ শে জুলাই শহীদ পাঠাগারের বিবেকানন্দ পাঠচক্রের আহ্বানে পুণ্যক্সোক বিষ্ভাসাগর 

মহাশয়ের স্মরণ অনুষ্ঠান শ্রদ্ধার সহিত পালিত হয়। সভাপতিত্ব করেন শ্রীকুমারচন্দ্র জানা ও 
প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্কুম! প্রচার-অধিকারিক শ্রীক্বফল 

মণ্ডল। উদ্বোধন-সঙ্গীত পরিবেশন করেন পার্বতী মাইতি। পাঠচক্রের সম্পাদক শ্রীতুষার 
সিন্হ! বিদ্যাসাগর সম্পর্কে মাইকেল ও রবীন্দ্রনাথের রচন! এবং শ্রীন্থর্বকুমার চক্রবর্তী বিষ্াদাগরের 
রচন। পাঠ করে শোনান। সভাপতি ও প্রধান অতিথি মহাশয়ছয় বিদ্যাসাগর সম্পর্কে আলো- 

চনা করেন। সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীমোহিনী মোহন প্রামানিক ও শ্রীশ্যামাপদ রায়। 

উক্ত আঁদরেই ২* গিঃ বিরতির পর “বর্ামঙ্গল? উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীমোহিনীমোহন 
প্রামানিক ও শ্রীত্ষার সিন্হার পরিচালনায় পার্বতী মাইতি, শোভা চক্রবর্তী, ছবি সিন্হা, 
পদ্ম! মাইতি, ভারতী সিন্হা প্রভৃতি কথায় ও গানে বর্ধাবরণ করেন। সভাশেষে উপস্থিত নকলকে 
লঘু জলযোগে আপ্যায়িত কর] হয়। 

ছাওড়। 
ব্যাটর। পাবলিক লাইব্রেরী 

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত গ্রন্থ।গারের বাধিক সভায় ১৯৬৫-৬৬সালের কার্ধকরী সমিতিতে ২১জন সদশ্য 

নির্বাচিত হয়েছেন। শ্রীধীরেজ্রকুমার দাশ সভাপতি, প্রদিলীপকুমার টাট ও প্রীচরিদাস মখাক্জা 



১৩৭২ ] গ্রন্থগার সংবাদ ১৩৫ 

সহঃ-সভাপতি, শ্রীমজিতকুমার মজুমদার সাধারণ-সম্পাদক, শ্রীশ্যামল গুপ্ত কোষাধ্যক্ষ ও শীপরদিন্ু 

ঘোষ গ্রস্থাগারিক নিাচিত হয়েছেন। এ ছাড়! সমাজ-শিক্ষা বিভাগ, সাংস্কৃতিক বিভাগ, মেয়েদের 
বিভাগ, খেলাধূল! বিভাগ ও ছোটদের বিভাগ প্রত্যেক বিভাগের একজন করে সম্পাদক 

আছেন। স্থানীয় পৌর প্রতিনিধি কমিটিতে আছেন। 

গুড়াপ সুরেন্দ্র স্থৃতি পাঠাগার। গুড়াপ। গ্রামীণ গ্রন্থাগার । 
গত ৮ই ও *ই জ্োষ্ঠ (ইং ২২শে ও ২৩ মে ৬৫) গুড়াপ স্থরেন্ত্ স্বতি পাঠাগারের দশম 

বার্ষিক প্রতিষ্ঠা উৎমব উদযাপিত হয়। প্রতিদিন প্রায় দুই হাজার দর্শক উপস্থিতি ছিলেন। 

শ্রীমতী বিভাবতী ঘোষ উচ্চতর মাধ্যমিক বিষ্ঠালয়ের উচ্চশ্রেণীর গরীব ছাত্রছাত্রীদের 
জন্য নেহেরু-স্বৃতি-পাঠচক্রের (পাঠ্যপুস্তক বিভাগ ) উদ্বোধন করেন এবং এই পাঠচক্র ছাত্র- 

ছাত্রীদের উচ্চশিক্ষার বিশেষ সহায়ক হইবে বলিয়া আশা! প্রকাশ করেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
সমাজ-শিক্ষা বিভাগের প্রধান পরিদর্শক শ্রীনিখিল রগ্ুন রায় ও হুগলী জেলার সমাজ শিক্ষ। 
অধিকারিক শ্রীনীতিশচন্দ্র বাগচী যথাক্রমে সভাপতি ও গ্রধান অতিথির আনন অলঙ্কৃত করেন। 

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, সমাঁজসেবী ও পল্পী উন্নয়নব্রতী শ্রীকেশবচন্্র নাঁগকে তাহার আজীবন নিরলস 

কর্ম ও সাধনার জন্ত সম্বর্ধন। জ্ঞাপন করা হয়। পাঠাগারের কর্মসচিব শ্রীঅনিল কুমার হালদার 

পাঠাগারের ইতিহাস বর্ণনা করেন এবং বলেন বর্তমানে পাঠাগারের সদন্য সংখ্যা ১৪২ জন 

(আজীবন ৬০, সাধারণ ১৪3 কিশোর ৩৮) পুন্তক সংখ্যা ২৭০২। শ্রীকেশবচন্দ্র নাগ 

নাতিদীর্ঘ বক্তৃতায় পললী-সমিতির জন্ম হইতে বর্তমান পরিণতির উৎস কি তাহা ব্যক্ত করেন 

ও সকপ্পকে পল্লী উন্নয়নের কাধে সমবেত চেষ্টা করিতে অনুরোধ করেন । সভাপতি শ্রীযুক্ত নিখিল 
রঞ্জন রায় ও গ্রধান অতিথি শ্রীযুক্ত নীতিশচন্ত্র বাগচী যথাক্রমে তাহাদের অভিভাষণে এই 

পাঠাগারের ক্রমোন্নতিতে সঙ্কোষ প্রকাশ করেন এবং বলেন যে পাঠাগার কতৃ'পক্ষ যে ৩৫০, 

টাকার স্থলে স্থানীয় জন সাধারণের সহযোগিভায় ৮১৩৮ টাক। ব্যয় করিয়া দ্বিতল গৃহ 

সম্প্রদারণ করিয়াছেন তাহা অনুকরণীয় । পাঠাগার কতৃপক্ষ যে, উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের 

স্থবিধার্থে পরলোকগত প্রধান মন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর ম্থৃতি-বিজড়িত নেহরু-ম্মতি-পাঠচক্র 

(6২৮ 8০০৮ 96০609 ) উন্মুক্ত করিয়াছেন তাহ। প্রশংসনীয়। বিশিষ্ট সমাজস্বেকঃ 

গ্রধ্যাত গণিত-গ্রস্থকার ও মিত্র স্কুলের অবসরপ্রাপ্ত প্রধানশিক্ষক শ্রীযুক্ত নাগের কর্মজীবনের 

বিভিন্ন বিষয় উল্লেখ করিয়া তিনি তার প্রতি অন্ধ! জ্ঞাপন করেন এবং এতদুপলক্ষে শ্রীদেবী প্রসাদ 

নাগ সম্পাদিত স্মারক-গ্রন্থখানি উল্লেখধোগ্য বলিয়া বর্ণনা করেন। ২১শে মে শ্রীরবীন্দ্রনাথ 

বন্দো।পাধ্যাদের তত্বাবধানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বই বিশিষ্ট ব্যক্তি ও সঙ্গীতশিল্পী যোগদান 

করেন। ২৩শে মে শ্রীগোপাল বন্য্যোপাধ্যায়ের প্রযোজনায় অভিনীত “কাঞ্চনরঙ্গ* নাটকটি 

দর্শকদের অকুঠ প্রশংসা লাঁভ করে। স্থানীয় মিলনী সিনেম! কতৃপক্ষ ৩*১ টাকা ও শ্রীমতী 
বিভাঁবতী ঘোষ ১০১ টাক। পাঁঠাগারকে দান করেন। উৎসবসমিতির সভাপতি শ্রীরামচন্ত 

আয কর্তৃক ধন্যবাদ জ্ঞাপনাস্তে অধিবেশন সমাণ হম। 
| ০5 10100 11018116ও 



চিঠিপত্র 
[ পত্রে প্রকাশিত মতামতের জন্য সম্পাদক অথব! 'বলীয় গ্রন্থাগার) পরিষদ 

দায়ী নহ্ছেন। “চিঠিপত্রণ বিভাগে প্রকাশের জন্য আমরা পাঠকদের চিঠিপত্র 
পাঠাতে অনুরোধ করি। ছাপাবার উপযুক্ত বলে বিবেচিত হলে এবং পত্রিকায় 
জায়গা থাকলে পত্র ছাপানে। হুবে। পত্রিকায় লেখ। পাঠাবার যে নিয়ম আছে 
সেইমতে। কাগজের একপৃষ্ঠ।য় স্পষ্টাক্ষরে চিঠি লিখে পাঠাতে হবে। পত্র 
সংক্ষিপ্ত, যুক্তিপুর্ণ এবং সমালোচনা গঠনমূলক হওয়া বানীয়। 

পত্রের দৈর্ঘ্য যেন কোনক্রমেই এক পৃষ্ঠা অতিক্রম না করে। প্রয়োজনানু" 
যায়ী পত্রের সংশোধন ও সম্পাদন করবার অধিকার সম্পাদকের অবস্টই থাকবে ।] 

জবহেলিত গ্রন্থাগারকর্মী 
মহাশয়, 

সমাজ-জীবনে গ্রন্থাগারের ভূমিকা সম্বন্ধে অনেক কিছুই বল! হইয়াছে । পশ্চিষবঙ্গের জেলা 
ও গ্রামীন গ্রস্থাগারগুলি তাদের প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই সমাজ ও ব্যক্তিগত জীবনে অত্যন্ত 
প্রয়োজনীয় স্থানগ্রহণ করিমাছে। সমাজের সর্বস্তরের প্রশংসাও পাইয়াছে। কিন্ত গ্রস্থাগারের 

কর্সিগণ, যাহার! গ্রন্থাগারের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় অঙ্গ, বলিতে গেলে গ্রন্থাগারের আত্মা, 

তাহার! সর্বরকমে অবহেলিত ও অনাদূত। এ বিষয়ে কোন চিন্তা কাহারও আছে বলিয়া মনে 

হয় না। গ্রন্থাগারক মিগণ তাহাদের ছুর্ভাগ্যকে অতি সামান্ত নির্দিষ্ট বেতনের উপর ছাড়িয়া 

দিয়াছেন। সামাজিক জীবনেও তাহাদের মানমর্ধাদা অসম্মানজনক | কেবলমাত্র জেলা ও 

গ্রামীন গ্রন্থাগারকর্মীর সংখ্য। প্রায় সহআধিক। তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই প্রথম পঞ্চ- 

বার্ষিক পরিকল্পনাম গ্রন্থাগার ব্যবস্থার স্থচনা হইতেই কাজ করিতেছেন। এই দীর্ঘ সময়ের 

মধ্যে তাহাদের সামাজিক ও আধিক মানের কোন উন্নতি হয় নাই। বর্তমানে ক্রষবর্ধমান 

দ্রব্যমূল্য এবং অস্থাচ্ছন্দ্যের দিনে তাহার! যে সামান্ত (নির্দিষ্ট ) বেতন পান, তাহা! জীবনের 
অবশ্ব প্রয়োজনীয় চাহিদ। মিটাইয়। বাচিবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। জেলা ও গ্রামীন গ্রস্থাগার- 

গুলিতে চাকুরীর কোন নিয়মাবলী বা প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের সুযোগন্থবিধা নাই, তাহাদের 

কোনবূপ ভাতা বা মেডিকেল রিলিফ দেওমা হয় না। প্রায় ১৪ বৎসর চাকুরী করিয়াও 

্রন্থাগারকর্সিগণ চাকুরীতে এখনও স্থায়ী হন নাই। পশ্চিম বাংলার উপেক্ষিত জেলা ও 

গ্রামীন গ্রস্থাগার কর্রিদের জন্য একটি সুষ্ঠ বেতনক্রম প্রবর্তন আশ প্রয়োজন । আমি এ বিষয়ে 

শ্রদ্ধেয় মুখ্যমন্ত্রী এবং শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। 
ভীবিহমজল ভট্টাচার্য । 

১০1৭৬৫ গ্রামীণ গ্রস্থাগারিক । হাওড়া । 
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ভুলি নাই 

মান্তবরেষু; ৃ 
নমস্কার। আপনাদের আসন্ন ১৯শ বাধিক গ্রন্থাগার সম্মেলনের নিমন্ত্রণ পেয়ে নিজেকে 

অতি গৌরবান্ধিত মনে করছি। আপনারা আমাকে এখনও যে ভুলতে পারেন নি ভঙ্ন্ত 
জানাচ্ছি অন্তরের সাথে আপনাদিগকে ধন্তবাদ। 

আমিও আপনাদের কথা বিশেষ করে-বাশবেড়িয়ার সম্মেলনে আতিথেয়তার ও সম্মান 

দানের কথা এখনও তুলতে পারছি না। তুলতে পারছিনা স্বগরঠয় কুমার মুনীন্দ্রদেষ রায় 
মহাশয়ের, শ্বর্গায় তিনকড়ি দত্ত মহাশয়ের ও ড্র শ্রীযুক্ত নীহাররঞ্জন রায় মহাশয়ের ও 
তৎকালীন আপনাদের সবারই যুখচ্ছবি। পাকিস্তানের গ্রস্থাগার স্মেলনগুলোতে যোগদানের 
ব্যাপারে প্রত্যেক বৎসর পেশওয়ার, লাহোর, করাচী ও ঢাকায় গিয়েছি, দেশের ও বিদেশের 

বহু গ্রস্থাগারিকের সাথে মিশেছি ও মিশবার এখনও সুযোগ পাচ্ছি কিন্তু আমার প্রথম জীবনে 

্রস্থাগারিক হিসেবে আপনাদের সাথে মেশায় যে মাধুর্ধ পেয়েছি বাধক্যের শেষ সীমায় উপস্থিত 
হয়ে সে মাধূর্ধ যেন বিরল মনে ঠেক্ছে। তাই আপনাদিগকে ভুলতে পারছি না। এ আমার 

অতিশয়োক্তি নয়। 

কবি, শিল্পী, সাহিত্যিক ও গ্রন্থ'গারিকগণ সবাই ভিন্ন জগতের লোক। তাঁরা সবাই 
মানবপ্রেমিক। তীরা সবাই মানুবতারই গান গেয়ে থাকেন; তদের কোন গণ্ডি নেই। 
সমগ্র জগতের মানুষকে তার! মানবহিতেরই জন্টে। ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করতে চান। তাই 

আপনার! আমাকে বিদেশী জেনেও আপনাদের এই মহান সম্মেলনে সাদর আহ্বান জানিয়েছেন। 

আল্ল। আপনাদের মঙ্গল করুন এবং আপনাদের সম্মেলন সাফল্যমণ্ডিত করুন ইহাই আমার 

আস্তরিক কামন]। 

আমাদের প্রকাশিত মাসিক “নওরোজ” পত্রিকার বিনিময়ে আপনাদের প্রকাশিত 

প্রস্থাগার” পত্ত্রিক! আমাদের দিলে একট! যোগস্ত্র রক্ষা করা যেত। এ বিষয়ে আলোচন। 

করে মতামত জানালে আনন্দিত হৰে।। 

পুনরায় আপনাদের সম্মেলনের সাফল্য কামনা করি। নিবেদন ইতি-- 

বিনীত 

মোহাল্সদ হেমায়েত আলী 
নাজিমউদ্দীন হল এও পাবলিক লাইব্রেরী 

দিনাজপুর (পূর্ব পাকিস্তান )। 

১৮৫৬৫ ইং 

00:1:650015001006. 



বাতা ব্রিচিত্রা 

ভারতীয় মানক সংস্থার (197) নবম সম্মেলন ঃ বাঙজালোর, ১৯৬৫ 
আগামী ১৩ই থেকে ১৮ই ডিসেম্বর বাঞঙ্গালোরে ভারতীয় মানক সংস্থার যে নবম 

সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে তাতে অন্ঠান্ত বিষয়ের সংগে গ্রস্থাগারবিজ্ঞানের কয়েকটি ক্ষেত্রের মান 

নির্ধারণের সমস্যা নিয়ে আলোচনা! হবে। 

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা! প্রাপ্তির বছরেই ভারতীয় মানক সংস্থ৷ বা [70018 868009105 
[05010865 এর জন্ম হয়। এর প্রধান কার্ধালয় হল নয়াদিলীর মথুরা রোডে । আমাদের 
দেশে এ পর্ধস্ত যত জিনিস প্রস্তুত হয়েছে সে গুলির গুণগত-উতৎকর্ষ বজায় রাখা! এবং ম্লান 

ঠিক করে দেওয়| হচ্ছে এই সংস্থার কাজ। এই সংস্থা এইভাবে মান প্রস্তত ও প্রকাশ করে 

থাকে এবং উৎপন্ন দ্রব্যের ওপর [97 এর সিল দেবার জন্য লাইসেম্দও দিয়ে থাকে। 
এ পর্যস্ত প্রায় চার হাজারের মত এই স্টাগ্ডার্ড প্রকাশিত হয়েছে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে 

আমাদের জাতীয় পতাকাঁর এক কোণেও 19] সিল দেওয়া আছে। 

সুত্র 2 [91 : 01100191 0113 1185+ 1965 

ভারতীয় যাদুঘরে ক্ষলারদের জনক গ্রন্থাগার 

সম্প্রতি ভারতীয় যাদুঘরের কতৃপক্ষ স্কলারদের জন্য একটি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করবেন 

বলে জানা গেছে। এছাড়৷ তাঁরা একটি ষানম্মাসিক বুলেটিনও বার করবেন-__-এতে থাকবে 

জনপ্রিয় বক্ত তামাল! ব1 পপুলার লেকচারের সংকলন । 
মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষ আগামী অক্টোবর মাস নাগাদ স্কুলের ছেলেমেয়েদের জন্য একটা 

গ্যালারী স্থাপন করবেন। স্কুলের জন্য প্রোগ্রাম অবশ্ঠ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে-_এতে ফিল 
শে! দেখানে। হবে এবং যাছৃঘরের ছ'টি বিভিন্ন বিভাগ গাইড লেকচারের সাহাষ্যে ঘুরিয়ে 

দেখান হবে । স্থত্রঃ স্টেটুসম্যান, কলিকাতা 

নেহেরু মেমোরিয়াল ষ্টাডি জেপ্টার 

সম্প্রতি হায়দরাবাদে অনুষ্ঠিত এক সভায় কেন্ত্রীয় তথ্য ও বেতারমন্ত্রী শ্রীষতী ইন্দিরা গান্ধী 

জানান যে পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর শ্মতির উদ্দেশ্তে দিল্লীতে একটি স্টাডি 

সেপ্টার গ্রতিষ্ঠ। কর! হবে। কলা ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় উচ্চতর জ্ঞান আহরণের কেন্দ্র 
হিসেবে একে গড়ে তোল। হবে। ভারতীয় বিজ্ঞানীর] বর্তমানে অনেকেই দেশে উপযুক্ত 
স্ুযোগ-স্থবিধার অভাবে বিদেশে গিয়ে বসবাস শুরু করেছেন ; তাদের দেশে ফিরিয়ে নিয়ে 

আসা এই স্টাডি সেন্টার স্থাপনের অন্যতম উদ্দেশ্ত । তাছাড়া বর্তমানে দেশে অনুরূপ যে সকল 

স্থা আছে সেগুলির মানোন্নয়নেও এই সেন্টার সাহায্য কথ্ধবে। 
সুত্রঃ টাইমূস্ অব ই্ডয়া, বোস্বাই 
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বইয়ের প্যাভেলিয়ান 

দিল্লী করপে।রেশন সম্প্রতি ১০টি সুসজ্জিত প্যাভেলিয়ানে নামকরা প্রকাশকদের বই ও 
পত্র-পত্রিকার স্থায়ী প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছেন। এখানে জনসাধারণ বই পড়তে পারবেন এবং 
ক্রয় করতে পারবেন । 

এদের মধ্যে কয়েকটি দক্ষিণ দিল্লীতে এবং অপর কয়েকটি চাঁদনীচক ও দরিয়াগঞ্জে 
প্রতিষ্ঠা কর! হবে। এইসব প্যাভেলিয়ানের বু-প্রিপ্ট সম্প্রতি সাংবাদিকদের দেখানো হয়েছে। 

সুত্রঃ হিন্দুস্তান টাইম্স, দিল্লী 

' বই আমদানির জঞ্গ রিজার্ভ ব্যান্কে জম! রাখ। থেকে অব্যাহতি 

বিদেশ থেকে বই এবং পত্র-পত্রিকা আমদানির ব্যাপারে পুস্তকবিক্রেতাদের রিজার্ভ 
রাস্কে "ডিপোজিট স্বীমে' ২৫% জম] রাখতে হত। সম্প্রতি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এক্সচেঞ্জ কন্ট্রোল 
ডিপার্টমেণ্ট ভারতীয় পুস্তকবিক্রেতা ও গ্রকাঁশন সংস্থাকে জম! রাখা থেকে অব্যাহতি দেওয়ার 
তাঁদের এই দিদ্ধান্ত জানিয়েছেন। ভারতীয় পুস্তকবিক্রেত1 ও প্রকাশকদের ফেডারেশন সম্প্রতি 

বই এবং পত্র-পত্রিক। অ!মদানীর ব্যাপারে কতৃপক্ষ যে কড়াকড়ি করছেন তার প্রতিবাদে 
আন্দোলন করছেন। ফেডারেশন মনে করেন, পুস্তক ও পত্র-পন্ভিকার ওপর থেকে বিধিনিষেধ 

তুলে না নিলে দেশের সমূহ ক্ষতি হবে এবং পুস্তক ব্যবলায় ভয়ানকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। 
পুস্তকই এদেশে একমাত্র পণ্য যা! ন্যায্যদরে বিক্রয় হয়। কিন্তু বর্তমানে পুস্তকবিক্রেতার। 
সেই সব পুস্তকই আমদানী করছেন যেগুলি ক্রম করতে তার! বাধ্য হচ্ছেন । ফলে সন্ত! এবং 
চটকদার বইতে বাজার ছেয়ে যাচ্ছে। বিশ্ববিষ্ঠ।লগগ্তন্ী বইয়ের অভাবে তাদের ইউ জিলি 

গ্রান্টের টাকার সম্বাবহার করতে পারছে ন।। বিদেশ থেকে আমদানী পুস্তকের খরিদ্বারের 
৯০% ভাগই হচ্ছে বিশ্ববিষ্ঠ।লয়, কলেজ প্রভৃতির লাইব্রেরী এবং কারিগরী ও বৈজ্ঞানিক 

সংস্থাসমূহ । ফলে এই সব প্রতিষ্ঠানের অগ্রগতিই ব্যাহত হুবে। 
সুত্রঃ টাইমস অব ইপ্ডিয়া॥ বোগ্াই 

ফ্রান্স কাফকার বইয়ের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞ। প্রত্যাছার 

জার্মান ভাষার বিখ্যাত লেখক কাফকার বইগুলি দীর্ঘকাল পরে আবার পৃর্ব- 

ইয়োরোপের লাইব্রেরীগুলির শেল্ফে দেখা যাচ্ছে। চেকো্নীভাকিয়ার এই ইহুদী লেখকের বই 
এতকাল ধরে পূর্ব-ইয়োরোপের কম্যুনিস্ট দেশগুলিতে নিধিদ্ধ ছিল। কাফ-কার শ্রেষ্ঠ রচনা এবং 
উপন্যাসগুলি এখন সোভিয়েট ইউনিয়ন ও পূর্ব-ইয়্োরোপের কমুযনিষ্ট দেশগুলিতে প্রকাশিত 
হচ্ছে। এমন কি পূর্ব-জার্মানী পর্যন্ত কাফকার একখণ্ড রচনাবলী প্রকাশ করেছে । 

সুজ ঃ টাইমল অব ইত্ডিয়, বোম্বাই । 



১৪৪ গ্রন্থাগার [ শ্রাবণ 

বই ফের দেওয়ার অপরাধে জরিমান! 

গত ২৫শে মার্চ (১৯৬৫) ক্রকলিনের আকাদমী অব মেডিসিন এবং লাইব্রেরী কমিশনের 
এক যু অধিবেশনে অনাদাযী পুস্তক সম্পর্কে নিয়লিখিত স্বপারিশ করা হয় £-. 

যর্ি ছু' সপ্তাহের মধ্যে বই ফেরৎ না আসে তবে পুস্তক গ্রহণকারীদের একটি নোটিশ 
দেওয়! হবে। তিন দিন পরে ১ ডঙ্লার জরিমানা ধার্য হবে। এরপর প্রত্যেক সপ্তাহ ও তার 

তগ্রাংশের জন্য ১ ডলার জরিমানা দিতে হবে। ৭ সপ্তাহ পরে পুস্তক গ্রহণকারীকে সমস্ত 

জরিমানা-সহ বইয়ের দাম দিতে হবে। এছাড়া অপরাধী যদি আকাদমীর সদস্য এবং নন- 
ফ্যাকাল্টি মেদ্বর হয় তবে তার লাইব্রেরীর সুযোগ-বিধা তো কেড়ে নেওয়া! হবেই উপরস্ত বোর্ড 
অব ট্রাষ্টিতে তার নামে রিপোর্ট কর| হবে। আর ফ্যাকাল্টির মেস্বর হলে যতদিন পর্যস্ত বই 
ফেরৎ না আসে ততদিন তার লাইব্রেরীর সমস্ত স্বযোগ-স্থবিধা বন্ধ করে দেওয়া হবে। 

সুত্র £ 80116000006 1160108] 50016 0 016 ০০৪০ 

01 151065 8100 4১০80613501 01601010)6 01 31001415175, 

ি৫অও [06৪ 



গ্রনু-সমআলোচঢল। 

1700850 90160০5 4১095178065, ৬, 1, ০. 1, 51985 75, 1 966. 08008 ৪, 

[08165, 2501151)6 2007618]5 £10278 01৩ 1001518 56107251 90157068616 

[0০০ 075776881077 051081৩) 70611)1 12, ৯0005] 50198011610 ২৪. 5009 

(1101854) 1০0:5181 $ 3000 €(0.5.4 ), 2 10 (০019678) 

পারশ্ব না কোন দেশের এক জবরদস্ত নম্রাটের একবার নিজ রাজবংশের ইতিহাস লেখাবার 

বাসন| হয়েছিল। সমটের সাধ অপূর্ণ থাকবার কথা নয়। সভাপপ্ডিতের! দীর্ঘদিন ধরে 

বহু পরিশ্রমের পর একদিন বেশ কয়েক-খণ্ডে সম রাজবংশের ইতিহাস উটের পিঠে চাপিয়ে 

রাজসভায় এনে হাঁজির করলেন। রাঁজকার্ধে ব্যস্ত সম্রাটের পক্ষে সেই বিপুলায়তন ইতিহাঁল 
পড়া সম্ভব নয় বলে তাকে সংক্ষেপ করবার আদেশ হল। অতঃপর সেই সংক্ষিপ্ত ইতিহাসও 

যথেষ্ট সংক্ষিপ্ত নয় বলে সম্রাটের তাও পড়বার স্থযোগ হল না। অবশেষে যথেষ্ট 

সংক্ষেপ করে অতি ক্ষুদ্র একখণ্ডে যখন সেই ইতিহাস রচনা করে আনা হল সম্রাট তখন 
মৃত্যুশয্যায়। সম্রাটের মাধ অপূর্ণ থেকে যায় দেখে একজন বিজ্ঞ পণ্ডিত বললেন, «সম্রাট, 
আপনার বংশের ইতিহাস আমি আপনাকে অতি সংক্ষেপে শুনিয়ে দিচ্ছি--আপনার বংশের 

রাঙ্জার। জন্মগ্রহণ করেছেন, রাজ্য-শাঁপন করেছেন এবং তারপর, হে সম্রাট, তারা একদিন 

আপনারই ষত মৃত্যুবরণ করেছেন? । 

জ্ঞাঁনবিজ্ঞানের পত্রপত্রিকার রাজ্যে ও এমনি সর্ধদা “সংক্ষেপ করো' 'সংক্ষেপ করো” রব। 

কারণ দিন দিন এইসব পত্রিকার সংখ্য। ক্রাগত বেড়েই চলেছে। প্রায় প্রত্যহই নতুন নতুন 
আবিষ্কার হচ্ছে £ পুরাণে। তব বাঁতিল হয়ে যাচ্ছে এবং তার জায়গা নিচ্ছে নতুন তত্ব। 

বর্তমান শতাবীতে কোন একজন মানুষের পক্ষে সকল বিষষ্ে তে! বটেই নিজস্ব ক্ষেত্রেরও 

বিস্তারিত সংবাদ রাখা সব সময়ে সম্ভব হয়ে ওঠে না। তাই অগ্রলর দেশগুলিতে বিশেষ 

করে ইংলগু-আমেরিকার জ্ঞান-বিজ্ঞানের পত্রিকাগুলিতে এই সার-সংক্ষেপের (86565০60% 

$61106৪) রীতি বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে । বিদশে অনেক পত্রিকাই অন্থান্ত 
পত্রিকায় প্রকাশিত মৌলিক প্রবন্ধগুলির সার-সংক্ষেপ নিয়মিত প্রকাশ করে থাকে। 
শুধুমাত্ত আ্যাবসট্।ক্ট'-এর পত্রিকাই ওসব দেশে অনেক বার হয়-যেমন ০6068 14601০8, 
4১508065096 ৬০:13 16010106, 09106001081] 4১050805, 81091081081] 

£5908063, 01)5105 £১৮৪০:৪০০ ইত্যাদি । 

আনন্দের বিষম ১৯৬৫ সালের জানুয়ারী মান থেকে [9090 থেকে [7719 

9016706 4১5075068 বলে একটি যাসিক 'আ্যাবস্ট্রাক্ট-এর পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। 

এতে বছরে জান-বিজ্ঞানের ১৫,৯৯০ ডকুমেন্ট থাকবে বলে আশ! প্রকাশ করা হয়েছে। 
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প্রায় ৫** ভারতীয় পত্রিকা, বিভিন্ন থিসিস, পেটেন্ট, ট্ট্যাগার্ড, সম্মেলনের কার্ধ বিবরণী, 

রিপোর্ট মনোগ্রাফ এবং অন্তান্ত অন্তবর্তীকালীন প্রকাশনা থেকে এই ডকুমেন্ট সংগ্রহ করা 
হবে। এ ছাড়া ভারতের বাইরে ভারতীয়দের প্রকাশিত রচনাও এতে স্থান পাবে। 

এই পত্ত্রিকা প্রকাশের ফলে আমাদের দেশের বিজ্ঞানী, পণ্ডিত এবং গবেধকদের জনেক- 
দিনের একটি অভাব ঘুচবে। ্ 

জ্ঞানবিজ্ঞানকে কোন তৌগলিক সীমারেখার মধ্যে নির্দিষ্ট করে দেখতে কোন বিজ্ঞানী 
ব৷ গবেষকই আজ আর অত্যান্ত নন। তবে প্রত্যেক দেশেরই জাতীয় ক্ষেত্রে কি কি কাজ 

হচ্ছে সেগুলির বিবরণ নিজেদের গ্রয়োজনেও বটে এবং আস্তর্জতিক সহযোগিতার প্রায়োজনে 

সংকলন করা কর্তব্য। তাছাড়া! কোন একট। দেশ জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কি পরিমাণ এগিয়ে 

গেছে তার পরিচয়ও পাওয়া যাবে সে দেশের জাতীয় 9018005 4১96:800 দেখে । 

অনেক অ্যাবস্ট্রক্-এর রূপ আন্তর্জাতিক হলেও তাতে আ্যাবস্ট্াক্প্রস্ততকারী দেশের 

বিষয়গুলিই যে নানাকারণে প্রাধান্ত পেয়ে থাকে একথা বলাই বাহুল্য। প্রবন্ধ নির্বাচনের নীতি 
বা সেগুলি পাওয়ার অস্থবিধা থেকেও এট] হয়ে থাকে । 

১৯৪৯ সালে প্যারিসে 9০160০6 4১৮50:8০0108-এর আন্তর্জাতিক সম্মেলনে তাই প্রত্যেক 

দেশে প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞানের বিষয়গুলির যাতে জাতীয় ও আঞ্চলিক তালিকা এবং 

জ্যাবসট্রাক্ প্রস্তত কর। হয় সেই মর্মে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। 
১৯৬৩ সালে বাঙ্গালোরে কাউন্সিল অব সায়ে্টিফিক এও ইগ্াস্্রিয়াল রিসার্চের (05৭ ৪) 

উদ্চেগে অনুষ্ঠিত ভারতীয় তথ্যহন্ধানী বিজ্ঞানীদের ( [06017086100 90160150 ) এক 

সম্মেলন থেকেও অনুরূপ এক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। 

[30187750160 4১508০09-এর প্রথম সংখ্যাটিই আমরা দেখেছি | এট! কতদুর 

কার্ধোপযোগী হবে এবং এব চুড়ান্তরূশ কি হবে ত। এখনই বল। হরতে| সম্ভব নয়। [1300০ 
এর ডিরেক্টর শ্রী বি এল কেশবনের ভূমিকা থেকে মোট।মুটি এব রূপটি কি হবে অন্থমান করা 

যায়। যে সকল পত্রপত্রিকা থেকে এবং যে সকল সংস্থার রিপোর্ট ইত্যাদি আ্যাঝট্রা্ট কর! 

হয়েছে তাদের দুটি পৃথক তালিকা, বগণকরণ সংখ্যালহ একটি বর্গাককত বিষয়স্থচী এবং বিষয়ের 
পরিচয়-জ্ঞাপক মুূলশব্ধ নিয়ে একটি সুচী (065০৮/0:0 15868), তাছাড়া! আবস্ট্রাক্টের ক্রমিক 

'খ্যা'সহ একটি লেখক-সুচী ও এতে দেওয়া হয়েছে । যে কোন আ্যাবস্ট্/ক্টই বিশেষ সতর্কতার 
সংগে সম্পাদিত না হলে খুব মূল্যবান প্রবন্ধের প্রতিও হয়তো পাঠকের দৃষ্টি না পড়তে পারে। 
অবন্ত সার-সংক্ষেপ করার নীতি নির্ধারিত হয়ে থাকে পত্রিকাগুলির নিজম্ব বিবেচনা 

এবং প্রয়োজন অনুযায়ী। কেউ কেউ মনে করেন 'সামারি' এবং “আ্যাবস্ট্রাক্ট'-এ যথেষ্ট 

পার্থক্য আছে। সব সময়েই যে প্রবন্ধের যথাধথ সারসংক্ষেপ করে দিতে হবে তার 
কোন মানে নেই। ইংরেজী ভাষার গ্রবন্ধকে ইংরেজীতে যেখানে সার-সংক্ষেপ করতে হয় সেখানে 

অনেকত্থলে লেখকের কথ দিয়েই ত1 করা সম্ভব ইয়। কিন্তু সংক্ষেপকারী পঞ্জিকার ভাবা যি: 
মূলের ভাষা থেকে ভিন্ন হয় তবে তার ভাবকে সংক্ষেপে অঙ্গুবাদ করে দিতে হয়। বিজ্ঞানী, 



১৩৭২ ] গ্রন্থ-সমালোচন। ১৪৩ 

গবেষক ও পঞ্ডিতের। এই' সব প্রবন্ধের সার-সংক্ষেপ পড়ে তীদের ত্ব শব ক্ষেত্রে কোথায় কি 
হচ্ছে জানতে পারেন। হৃতরাং দেখতে হবে কোন মুঙ্যবান পয়েপ্ট যেন বাদ না যায় এবং 

বক্তব্য বিষয় সম্পর্কে এই আ্যাবস্ট্রাক্ট পড়ে তার! যাতে একটা! সুস্পষ্ট ধারণ] করে নিতে পারেন। 

কারণ বিজ্ঞানী ও গবেষকদের সময় কম; সার-সংক্ষেপের ওপর ত্রুত দৃষ্টি বুলিয়ে তাদের 
সর্বদাই ধারণা করে নিতে হয় প্রবন্ধটি তাদের কাজে আসবে কিনা। [70197 
9০18006 4১1১508০0-এর সম্পাদক এবং তার সহকারিবৃন্দ বিশেষ যোগ্যতার সংগেই 
তীর্দের কাজ সম্পন্ন করেছেন। অন্ততঃ এই সংখ্যার আযাবস্টাক্টগুলি যে বাহুল্যবঙ্জিত এবং 
রীতিমতো দক্ষতার সংগে করা হয়েছে তা মূল প্রবন্ধগুলির সংগে আযাব্রা্টগুলি মিলিয়ে 
দেখলেই বোঝ! যাবে । 

[0187 9018006 430:806 প্রকাশ করার জন্য 5000 কতৃপক্ষকে আমর! 

অভিনন্দন জানাই । 
লি. থু 

300 16৬16 

| ্মব্রণীঘঘ ॥ 

কুমার মুনীজ্দ্রদ্দেব রায় মহাশয় 
বাংলা দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের পথিক্ুত কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয়ের জন্মরদিবস 

৩১শে জুলাই । আজ থেকে ৩1৩ বৎসর পুর্বে বাংলা দেশে গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ করার 

জন্য আইন সভার ভেতরে ও বাইরে তিনি বহু আন্দোলন করেছিলেন। তিনি ১৯৩৭ থেকে 
১৯৪৫ সালে মৃত্যুকাল পর্যস্ত বীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি ছিলেন। বাংল! দেশে 
গ্রন্থাগার আইন আজও বিধিবদ্ধ হয়নি। আমরা ধে পর্যস্ত না তাতে সফলকাম হব ততদিন 
পর্বত মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশমের প্রতি আমাদের কর্তব্য পালন করা হবে না। 

৬ তিনকড়ি দত্ত 

১ল! জুলাই তিনকড়ি দত্তের মৃত্যুদিন। ১৯৬৩ সালের ১ল! জুলাই তিনি ইহলোক ত্যাগ 
করেছেন। তিনি ছিলেন বৃত্তিতে ইঞ্জিনিয়ার অথচ গ্রন্থাগার জগতের সেবাই ছিল তীর সার 
জীবনের গ্ররুত বৃত্তি। তার মৃত্যুতে আমরা এক অকৃত্রিম দরদী বন্ধুকে হারিয়েছি । তার 
স্বৃতির প্রতি আমরা শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি । 

ডাঃ বিধানচজ্জ রায় 
পশ্চিষ বাংলার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্্র রায়ের জন্মদিন ও মৃত্যুদিন ১লা জুলাই। 

বিধানচন্ শুধু বাংলার প্রধানমন্ত্ীই ছিলেন না তিনি ছিলেন ভারতের এক শ্রেষ্ট সন্তান। এই 
উপলক্ষ্যে আমরা তাঁর স্মৃতির গ্রতিও শ্রদ্ধা! জ্ঞাপন করছি। 

[ও 03610011008 



যাদবপুর বিশ্বাবিষ্ভালগ্রের 9140 5০. (লাই ্ ররীগ্রানশিপ ) 
পরীক্ষার ফল 

সম্প্রতি যাদবপুর বিশ্ববিষ্ঠালয়ের লাইব্রেরীয়ানশিপ পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। 
উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে 8 [45 9০, কোর্স প্রবর্তনের পর এই বৎসরই প্রথম লাইব্রেরীয়ানশিপ 
পরীক্ষা! অন্ুঠঠিত হয়েছিল। নিয়ে উতীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের গুণাহুসারে বিভ্তত্ত তালিকা দেওয়া 
হল £-- 

প্রথম শ্রেণী 
তপন কুমার সেন শান্তি গোপাল বস্ 
কল্পন। দাশগুপধ দেবেশ চন্দ্র রায় 
ইরা সান্তাল অসীম কুমার বাঙ্গোর 
রাণু চট্টোপাধ্যায় রাধানাথ রায় 
অঞ্জলি ঘোষ 

ছিভীয় শ্রেণী 

বন্দন! দাশ মণ্ডু দে 
মঞজুলী সিংহ আশা চৌ. 
মণ্ুকেশ ভট্টাচার্য রমাপতি শীল 
মনীষা সেনগ্রপ্ত ল্যাডলী বায় 
রতন কুমার রায় মালবিকা গুহ বিশ্বাস 
উত্নিমালা চৌধুরী শেলী সেন 
কমল! চক্রবর্তী ইল! সেন 
উষ। গুহঠাকুরত। অজিত কুমার চক্রবর্তী 
উষ। লেলে বাণী ভট্টাচার্য 
কৃতপীয় ভট্টাচার্য্য 

ভীপ্রবীর রায়চৌধুরী 
যাদবপুর বিশ্ববিষ্য।লয় গ্রন্থাগারের কর্মী ও উক্ত বিশ্ববিদ্যলয়ের টি 11. 9০. কোসেরর 

পার্ট-টাইম লেকচারার, বঙীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সুপরিচিত কর্মী এবং পরিষদ পরিচালিত 
সার্ট-লিব, শিক্ষণ কোসেরর শিক্ষক প্রীগ্রবীর রায়চৌধুরী গত ১১ই জুলাই দিল্লী বিশ্ববিষ্ঠালয়ে 

১. [1৮ 9০. কোর্স অধ্যয়নের জন্ত দিল্লী গেছেন এবং সেখানে ভতি হয়েছেন। 

শ্রীরায়চৌধুরী সম্পর্কে অনেকেই খোঁজখবর করছেন এবং তাঁর ঠিকানা জানতে চেয়েছেন 
বলে নিয়ে তার ঠিকান। দেওয়া হল £-- 

91011 91801 ০5 ০1)099801)015 
[0000 ত্ব0, 934 2৮561 70811, 

00156151 0: 10211)1, 

10611) 2, 



গ্রতাগাতা 

বঙ্গীত্ গ্রন্থাগার পর্রিঘদেত্র মুখপত্র 

সম্পাদ্দক- নির্ধলেন্ছু মুখোপাধ্যায় 

বর্ষ ১৫, সংখ্যা ৫ ১৩৭২১ ভাদ্র 

॥ সম্পাদক ॥। 

উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বৃত্তিযূলক ও কারিগরী শিক্ষ। হিসেবে গ্রন্থাগার" 
বিজ্ঞান শিক্ষণের সাম্প্রতিক ধারণা ॥ 

গ্রামে গ্রামে সেই বার্ত। রটি গেল ক্রমে'শমৈত্র মৃহাশয়ের সাগর-সংগমে যাবার বার্ত। 

নয়-_-সম্প্রতি সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপন মারফত ঘোষিত হয়েছে যে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমান 

সেসন থেকেই গ্রস্থাগারবিদ্যায় মাস্টার্স ডিগ্রি খুলছেন এবং যুগপৎ ছাত্র ও শিক্ষকের 
জন্ত আবেদনপত্র আহ্বান করেছেন। সঙ্গে সঙ্গেই এই কোর্সের শিক্ষার্থারপে ভন্তি হবার 
জন্য শতাধিক আবেদনপক্ত্র জম পড়েছে । 

্রস্থাগারবিজ্ঞানে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের এই আগ্রহ কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নয়। ১৯৪৭ 

সাল থেকেই দিল্লী বিশ্ববিষ্ঠালয়ে গ্রন্থাগারবিজ্ঞানে মাস্টার্স ডিগ্রি ও ডক্টরেট ডিগ্রি কোসের 

প্রবর্তন হয়। দক্ষিণাঞ্চলে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্ভালয়ও ভিগ্রি কোর্স খুলবার অনুমোদন লাভ 

করেছেন। বারানসী হিন্দু বিশ্ববিষ্ঠ।লয়ও এবছর থেকে ডিগ্রি কোস্খুলছেন। পূর্বাঞ্চলে 

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যেবিলম্বে হলেও গ্রস্থাগারবিষ্যায় উচ্চতর শিক্ষা প্রবর্তনের 

প্রয়োজনীয়ত! উপলব্ধি করেছেন এজন তারা ঘন্তবাদার্থ। 
এই নবগ্রবপ্তিত ডিগ্রি কোসে'র রূপ কি হবে সে সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু এখনও জানা 

যায়নি। তা হলেও এই ডিগ্রিকোর্স সম্পর্কে গ্রন্থাগারিকদের মধ্যে একটি মিশ্র প্রতিক্রিয়া 
দেখা দিয়েছে। হারা ইতিপূর্বে গ্রস্থাগারবিজ্ঞানে এক বছরের ভিগ্লোম! ব। বি লিব এসসি 
পাশ করেছেন অন্যান্য বিশ্ববিষ্ঠালয়ের মত তাদের ষ্ঠ বার্ষিক শ্রেনীতে ভন্তি হবার 
হুযোগ থাকবে না জেনে অনেকে হতাশ হয়েছেন। তাছাড়। এই কোর্সে ভতি হবার 
ঈস্ত শিক্ষার্থাদের যে ধরনের যোগ্যতাসম্পন্ন হতে হবে সেটা শিথিল ন1 করলে অনেকের 
পক্ষে এই সুযোগ গ্রহণ করা সম্ভব হবে না। এদের গ্রস্থাগারবিজানে ডিপ্লোঘা অথবা 
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বিলিব এসদি পাশ, কমপক্ষে ৫ বছর গ্রন্থ গারে কাজের অভিজ্ঞতাঁসম্পন্ন এবং কোন একটি 

বিদেশী ভাধার সার্টিফিকেট-প্রাপ্ত হতে হবে। অবশ্ত ভাষ| শিক্ষার ব্যাপারট। খানিকটা শিথিল" 

ধোগ্য যদি প্রার্থী শিক্ষাকাঁলে ভাষা শিখে নেবেন এই মর্ষে গ্রতিশ্রতি দেন। অথচ এম এ ব। 

এম এস গ্ি-দের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হতে হবেনা । দেখ! যাচ্ছে, ডিগ্রি কেসের শিক্ষার্থ হিসেবে 

ভরি হবার যোগ্যত। ধাদের নেই তাঁদের অনেকেই এই কোর্সের শিক্ষকতার জন্য আবেদন 

করতে পারেন। সৃতরাং একই সঙ্গে আনন্দ ও বিষাঁদের সঞ্চার হয়েছে। 

প্রতিক্রিয়। যাই হোক ন| কেন, গ্রস্থাগারবিজ্ঞানের অগ্রগতির ক্ষেত্রে কলকাত। বিশ্ব- 
বিচ্ভালয়ের এই সিদ্ধান্ত যে বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ তাতে কোন সন্দেহ নেই। আমাদের দেশে 
এখনও পর্যন্ত গ্রন্থাগারবিজ্ঞান যে একটি বিজ্ঞান এবং এই বিজ্ঞানের অগ্রগতির জন্য যে 

রীতিমত পঠন-পাঠন ও গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে একথা শিক্ষা-জগতের লোকেদের বোঝ।তে 

সময় সময় বেগ পেতে হয়। কিছুকাল পূর্ব পধন্ত৪ মনে করা হুত যে গ্রন্থাগারে কাজ করবার 

জন্ত কোনরূপ শিক্ষার প্রয়োজন নেই-যে কোন গ্রন্থাগারে কিছুকাল শিক্ষানবিসী করাই 
কাজ চালাবার পক্ষে যথেষ্ট । কিন্তু সমগ্নের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বৃত্তিমূলক শিক্ষা হিসেবে 

্রন্থাগারবিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়েজনীয়তা সকল দেশেই স্বীকৃত হয়েছে। ১৮৮৭ সালে নিউ 

ইয়র্কের কলম্বিয়া কলেজে আধুনিক গ্রন্থাগারবিজ্ঞানের জনক মেলগিল ডিউই প্রথম গ্রস্থ।গার- 
বিজ্ঞান শিক্ষার প্রবর্তন করেন। বুটেনে ১৯২১ সালে “লগ্ন স্কুল অব লা ইত্রেরীয়ানশিপ' স্থাপিত 
হওয়ায় প্রথম গ্রন্থাগারবিজ্ঞান শিক্ষা সুরু হয়ু। ভারতবর্ষে প্রথম গ্রস্থাগারবিজ্ঞান শিক্ষণ 

সরু করেন বরোদায় ডিউই-র প্রথম শিক্ষাশিবিরের ছাত্র বোর্ডেন সাহেব। 

সময়ের তুলনায় খুব বেশী পরে সুরু না হলেও এবং গ্রন্থগারবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে জাতীয় 
অধ্যাপক ডঃ রঙ্গনাথনের মত আন্তর্জতিক খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব আমাদের দেশে থাক! সত্ত্বেও 

ভারতবর্ষ যে গ্রন্থাগার আন্দোলনের ক্ষেত্রে অনগ্রসর দেশ বলে বিবেচিত হয় তার প্রধান কারণ 

হয়তো! এই যে, আজ পর্যন্ত আমাদের দেখে গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ হয়নি এবং একটি 

হুসংবন্ধ গ্রস্থাগারব্যবস্থ। গড়ে উঠেনি । ভারতের কয়েকটি বিশ্ববিষ্ভ।লয়ে কুড়ি বছর বা তার 

অধিককাল ধরে গ্রন্থাগারবিজ্ঞান পড়ানো হচ্ছে, মাদ্রাজ (১৯৩১), বারাণী (১৯৪১), বোম্বাই 

(১৯৪৪ ), কলকাতা (১৯৪৪৫ ) এবং দিল্লী (১৯৪৭)। ভারতের অনেকগুলি রাজ্য-্রস্থাগার 

পরিষদও গ্রন্থাগার বিজ্ঞ/নের সার্টিফিকেট ব৷ ডিপ্লোমা কোন' পরিচালনা করছেন। কিন্তু 

গ্রন্থাগারবিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে এ পর্যস্ত কোন সর্বভারতীয় মান নির্দিষ্ট হয়নি। তাছাড়। 

বিদেশের অন্থকরণে একদা যে শিক্ষাক্রম রচিত হয়েছিল আমাদের জাতীয় পটভূমিতে তার 
রূপ কি হওয়! উচিত সেদিকে দৃষ্টি রাখাও প্রয়োজন। বর্তমানে শিক্ষাবিদ্ মাত্রেরই লক্ষ 

হওয়া উচিত যাতে উচ্চতর শিক্ষা সঠিকভাবে পরিচালিত হয় এবং উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে কোনয্ূপ 

অপচয় না হয়। লেজন্য শিক্ষাদান মামুলি বা '্টিরিয়োটাইপড' ন হয়ে “ডাইনামিক হওয়! 

প্রয়োজন। এই শিক্ষার লক্ষ্য হবে গ্রন্থাগারবিজ্ঞানের মূলনীতির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীকে বাস্তব 
জ্ঞানের সাঁথে পরিচয় করিয়ে দেওয়! | শিক্ষক ছাত্রের মধ্যে একটি যুক্কিপ্রবণ, অনিসন্ধিত্ 

ও বিজ্ঞানী মনের বিকাঁশ ঘটাবেন যাতে করে সে ভার বৃত্তিতে দক্ষ হয়ে উঠবে এবং প্রয়োজন" 
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মত তার বুদ্ধি-বিবেচন! প্রয়োগ করতে পারবে । পরিবতিত পটভূমিতে গ্রস্থাগারবিজ্ঞানের 
বিপুল অগ্রগতির সঙ্গে তাল রেখে পাঠক্রম ও শিক্ষাপদ্ধতি স্থির করতে হবে। তাছাড়া 
পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতির পরিবর্তন এবং শিক্ষক ও ছাত্র নির্বাচনে নতুন দৃষ্টি তঙ্গীর প্রয়োজন। ছাত্র 

নির্ব'চনের পদ্ধতি কি হবে, শিক্ষক-শিক্ষণের ব্যবস্থ। করা যায় কিনা, পাঠক্রমের কি পরিবর্তন 

হবে ব। পরীক্ষা গ্রহণের পদ্ধতি কি হবে এগুলি অভিজ্ঞ শিক্ষাবিদ্দের বিচার্য। কিন্তু ছাত্র 

ও শিক্ষক নির্বাচনে নিশ্চয়ই দেখ! উচিত ষে তাদের এই বৃত্তির প্রতি আকর্ষণ আছে কি না। 
তাছাড়। গ্রন্থাগারবিজ্ঞান এমনই একটি বৃত্তি যাতে ছাত্র ও শিক্ষকের উভয়েরই গবেষণামূলক 
কাজকর্ম করার প্রবণত| থাকা উচিত। 

অবশ্য এই নির্বাচনের সমস্যাটি অত্যন্ত কঠিন। বৃত্তি হিসেবে গ্রস্থাগারবৃত্তিকে আদর্শ 
বলে গ্রহণ করে এই বৃন্তিতে কজন আসছেন? গ্রন্থাগারবিজ্ঞান শিক্ষার্থীর একটি আদর্শ 
চিত্র মনে মনে ঠিক কর। আর বাস্তবে তাঁর সন্ধানলাঁভ করা ঠিক এক কথ! নয়। গ্রন্থাগার- 

বিজ্ঞান পড়তে ছাত্রর। কেন আমে তার সঠিক জবাব পাওয়া গেলে হয়তো দেখা যাবে 
কেউ অভিভাবকের ইচ্ছায়, কেউ জীবিকার্জনের নিশ্চিত সহায়ক হবে ছেবে, কেউ শুধুমাত্র 
'ভাবাবেগের ছার! পরিচালিত হয়ে, কেউ বা কোন একট। কিছু পড়তে হয় তাই এই লাইনে 

এপেছেন। শিক্ষার্থীর এই বৃত্তিতে প্রবণতা আছে কিন। তা নির্ণয় করার পদ্ধতি বিশেষজ্ঞরাই 

ঠিক করবেন--তবে খুব প্রতিভাধর ছাত্র ও শিক্ষককে হয়তো! তৈরী করা যায় না? তারা প্রতিভা 
নিয়েই জন্মান। কিন্তু সে কথ! হয়তে। এক-একজন ডিউই, বেরউইক সেয়ার্পবা রঙ্গনাথনের 

বেলাতেই প্রযোজ্য কিন্তু সাধারণভাবে শিক্ষার্থীর প্রণব্তা বিচার করবার জন্ত গ্রতিযোগিতা- 

মূলক পরীক্ষা! বা নানারকম 'টেস্ট'-এর ব্যবস্থা করা যেতে পারে। যদ্দি কলেজী শিক্ষার স্তরে 
্রন্থাগারবিজ্ঞানকে অন্ততম বিষয়রূপে স্থান দেওয়। হয় তবে বোধ ইয় পুর্ব থেকেই ছাত্ররা 
এই বৃত্তি নির্বাচন করবার সুযোগ পায়। তাছাড়। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে লাইব্রেরী স্কুলগুলির 

বিকাশ, পরীক্ষ।-পদ্ধতি, সিলেবাস, প্রশামন-ব্যবস্থা, শিক্ষক-শিক্ষণ ইত্যাদি বিষয়গুলি নিয়ে 

আস্তঃ-বিশ্ববিদ্যালয় বোর্ড বা ইউ জি সি-র লাইব্রেরী কমিটি চিন্তা করতে পারেন। তবে 

এই সকলের আলোচনায় গ্রন্থাগার পণ্রষদ এবং গ্রন্থাগার বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের নিশ্চমই রাখা 
উচিত। 

গ্রন্থাগার উপদেষ্ট। কমিটি তদের রিপোর্টে গ্রন্থাগার কর্মীদের শিক্ষার ৩টি স্তরের কথা 
উল্লেখ করেছিলেন :__ 

(১) আধা-বৃত্তিকূশলী (92201-:915581013815) ( ২) বৃত্তিকুশলী (79:06658100818- 

8251০ ০০8186 ) (৩) উচ্চতর শিক্ষা ( £১0581)090 0001:96 )। আধা-বৃত্তিকুশলীদের জন্ত 

সার্টিফিকেট কোর্স, বৃত্তিকুশলীদের জন্য স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা কোর্স এবং উচ্চতর শিক্ষার 
জন্থ গ্রন্থাগার উপদেষ্টা কমিটি স্াতকোত্তর ডিগ্রি কোর্সের স্থপারিশ করেছিলেন । বাংলাদেশে 
হয়তে। এখনও অনেক আধা-শিক্ষিত গ্রস্থাগারকর্মার প্রয়োজন হবে। কিন্তু তাই বলে 
কোনন্ধপ বিটার*বিবেচনা না করে ব্যাঙের ছাতার মত্ত গ্রস্থাগারবিজ্ঞান শিক্ষ-কেন্ত্র গজাতে 

দেওয়ার নীতি সমর্থন করা যায় না। 
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শিক্ষার মানকি করে উন্নত কর! যায় এই নিয়ে চিন্তাশীল লোকের! এবং শিক্ষাবিদের 
যখন মাথা ঘামাচ্ছেন শিক্ষা কমিশন বিভিন্ন রাজ্যে ফর করছেন তখন পশ্চিম বাংলার মান 
উন্নত কর! দুরের কথা, ব্যাপকহারে গ্রস্থাগারিক সৃষ্টির উৎগাহে মান আরে! নীচে নামাবার চেষ্টা 
কর! হচ্ছে। চাহিদা নির্ণয় না করে যদি শুধু নিয়মানের গ্রস্থাগারকর্মী সি করে যাওয়া হয় 
ভবে গ্রস্থগারবৃত্ি তথা দেশের ক্ষতিই কর] হবে। গ্রন্থগারবিজ্ঞান শিক্ষী কেবল মাত্র 

বিশ্ববিষ্ঠালয় এবং রাঙ্গা গ্রন্থাগার পরিষদগুলিরই পরিচালন! করা উচিত। 

বর্তমান যুগে যে কোন সমাজে উচ্চশিক্ষার প্রকৃতি ও পরিমাণ নির্ধারিত হয়ে থাকে 

সমাজের চাহিদা অন্ুযামী। কি বিশ্ববিষ্ঠালয়ের শিক্ষা, কি কলেজী শিক্ষা কিংবা কারিগরী 

শিক্ষা সকল শিক্ষা সম্পর্কেই একথা প্রযোজ্য । যুদ্ধোত্রর কালে লগ্ন, ওয়াশিংটন, দিল্লী, 
মস্কো--ছুনিয়ার সর্বত্র সামাজিক কাঠামে! ভয়ানকভাবে বদলে যাচ্ছে। হনোলুলু কিংবা 

আমাদের কলকাতা সর্বত্র অর্থনীতি ও মতাদর্শের সংঘর্ষ ও বিপর্ধয়-এক চরম উত্তেজনার যুগের 

মধ্য দিয়ে আমরা চলেছি। সম্প্রতি স্বাধীনতা-গ্রাপ্ত ভারতবর্ষের মানুষ আমরা; আমাদের বৈষয়িক 
উন্নতি ও সর্বাঙ্গীন উন্নতির জণ্ত এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতা সংস্কৃতির পুর্ণ বিকাশের জন্ত 

আমাদের উচ্চশিক্ষা! যাতে সুপরিকল্পিত ও সবিশেষ উপযোগী হয় সেট। শিক্ষাজগৎ সংশ্লিষ্ট 

সকলেরই কাম্য হওয়া উচিত । 
বর্তমানে শিক্ষার ক্ষেত্রে আমরা এক বিরাট চালেঞের সম্মুখীন হয়েছি। এই চ্যালেঞ্জ 

একদিকে সামাজিক পরিবর্তনের আর অন্যদিকে বিজ্ঞান ও প্রধুক্তিবিষ্তার ক্ষেত্রে বিপুল অগ্র- 

গতির। একদিকে উচ্চশিক্ষার আগ্রহ ও চাহিদ। যেমন পৃথিবীর সর্ধত্র বেড়ে যাচ্ছে তেমনি 

আজ আমাদের শিক্ষানীতির পুরাতন আদর্শ আর এই চ্যালেপ্ের মৌকাবিল! করতে 

সক্ষম নয়। বিশেষ করে বিজ্ঞান ও প্ররধুক্তিবিদ্ভার ক্ষেত্রে যুগাম্তর ঘটে যাওয়ায় 

আজকের সমাজে বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তিবৈজ্ঞানিক ও টেকনিসিয়ানদের চাহিদাই বেশি। 

তাছাড়া বর্তম|নে পৃথিবীর অগ্রসর দেশগুলিতে মেয়েরা হাজারে হাজারে উচ্চশিক্ষা! এবং 

জীবিকার্জনের ক্ষেত্রে আসছেন এবং তারাও যে পুরুষের মতই উচ্চন্তরের দক্ষত ও বুদ্ধিমন্তার 
পরিচয় দিতে পারেন একথা প্রমাণিত হয়েছে। আমাদের ভারতবর্ষ ৪ এ ব্যাপারে পিছিয়ে 

নেই। 

উনবিংশ শতাবীতে শিল্পবিষ্লবের ফলে মানুষের অঙ্গ-পত্যঙ্গের সাহায্য পুর্বে যে কাজ 
নিন হত ত। যন্ত্র্ধার! নিষ্পন্ন হতে সুরু হয়) আর আজ বিংশ শতাব্দীতে মাহষের মস্তি 

দ্বারা পূর্বে ঘে কাজ নিষ্পন্ন হত তাই করে দিচ্ছে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্। কিন্তু 'মহাশূন্ত যান' উল্ভাবন- 

কারী ও 'এটম' নির্ম।ণকারী বৈজ্ঞানিকেরও যেমন প্রয়োজন আছে তেমনি কি প্রয়োজন নেই 

দার্শনিক, কবি, ভাবুক, সগীজবিজ্ঞানী বা মানবতাবাদীর? কারণ যন্ত্র নয় মান্থষের সর্বাজীন 

বিকাশই শিক্ষার লক্ষ্য । 

£1667151: 00561500966 65010176 01 15101815 90161706 83 ৪ 1000611 
০90০69৮ 01 7:01985197091 800 17601271081 ,00০81100. 



পুস্তক তালিকাব্র বিন্তাস 
রাজকুমার মুখোপাধ্যায় 

নানা প্রকার পুস্তক তালিকা আছে এরং সেই সমুদয় পুস্তক তালিকাকে দুইটি ভাগে ভাগ 
করা যায়- ১। প্রাথমিক পুস্তক তালিকা অর্থাৎ 71100815 01110615115 ২। দ্বিতীয় 

স্তরের পুস্তক তালিক। বা 96001000815 12110519015 । 

প্রাথমিক পুস্তক তালিকা বলতে সেই সকল পুস্তক তালিকা যা অন্ত কোন পুস্তক তালিকার 
সাহায্য নিয়ে কর! হয় নি। অর্থাৎ এই ধরনের পুস্তক তালিকায় যে সমস্ত বইয়ের উল্লেখ থাকে 

সেই সকল বইয়ের আর কোথাও বা অন্ত কোন পুস্তক তালিকায় উল্লেখ করা হয়নি। স্থতরাং 

এই সকল পুস্তক তাঁলিকাকে বগগ! যেতে পারে মূল পুস্তক তাঁলিক1। 
প্রাথমিক পুস্তক তালিকার সাহাষা নিয়ে যে সব পুস্তক তালিক1 করা হয় সেই সকল 

পুস্তক তালিকা হলো দ্বিতীয় স্তরের বা গৌন পুস্তক তালিক1। এই সকল পুস্তক তালিকায় 
অগ্তান্ত তালিকার অন্তভূক্তি পুস্তকে গবেষণার সুবিধার জন্য নতুন করে সাজান হয়। এদিক 

থেকে বিচার করলে পুস্তকতালিকার পুস্তক তালিকাকে 9০০00 71511981801 

বলা চলে। 

পুস্তক তাঁলিক৷ থেকে বিষয় বস্ত সংগ্রহ করবার পর সেগুলিকে কোন একটি নিয়মে 
সাজাতে হবে। বিষয় বস্ত সাজাবার সময় সব সময় মনে রাখতে হবে যে পুস্তক তালিকা 

কর! হচ্ছে সেই পুস্তক তালিকার উদ্দেশ্য । পুস্তক তালিক। আক্ষরিক ভাবে সাজান যেতে পারে 
কিন্তু পুস্তক তালিকার মুল উদ্দেশ্ট হচ্ছে কোন বিষয়ের উপর গবেষনার সাহাধ্য করা । 

এদ্দিক থেকে বিচার করে দেখলে দেখ! যাবে পুস্তক তালিক। কেবল আক্ষরিক ভাবে সাজান 

থাকলে ত| বিশেষ কাঞ্জের হবে না কারণ কোন বিষয়ের সমুদয় বই ব। সেই বিষয়ের উপর 
যে কোন লেখা অঙ্থসন্ধানকারী এক স্থানে পাবে না। স্থতর|ং কোন বিষয়ের জাতি বিচারের 

ছক অনুযায়ী পুস্তক তালিকা সাজান ভালো। কিন্তু কেবল মাত্র জাতি বিচারের ছকের 
উপর নির্ভর করে পুস্তক তালিকা সাজ্জালেও কাজ হবে না, তবে কিছুটা স্থবিধা হবে 
ভাতে সন্দেহ নেই। এখন দেখ| যাক বিভিন্ন ধরনের পুস্তক তালিকা কিভাবে সাজালে 
স্থবিধে হ়্ £-- 

একজন লেখকের লেখ পুস্তকের তালিক৷ 
একজন লেখকের লেখ! নিয়লিখিতভাবে বিস্তাস করলে ভালো হয় £-- 

(ক) রচনাবলী বা সংগৃহীত লেখা । 

(খ) ছোট-খাট সংগ্রহ যেমন £ "প্রেমের গল্প” “ছোট-গল্প” ইত্যাদি । 

(গ) ভিন্ন ভিন্ন লেখার ভিন্ন ভিন্ন বই আক্ষরিক ভাবে সাজান থাকবে। প্রত্যেক 
বইয্বের পর থাকবে সেই বই সম্বন্ধে অন্ত বইয়ের উদ্বেখ। 



১৫২ গ্রন্থাগার [ ভাগ্র 

(ঘ) যে সব বই একই লেখকের বলে ধরে নেওয়া হয়। 
($) নির্বাচিত লেখা । . ৃ 
(উ) ক থেকে ঙ পর্বস্ত যে সব বই থাকবে সে সব বইয়ের বিভিন্ন ভাষায় অন্বাঁদ 

থাকলে প্রত্যেক বইয়ের পর সেই বইয়ের অস্ুবাদ থাকবে । প্রথম থাকবে যে ভাষা তালিকা 
কর! হচ্ছে সেই ভাষায় অন্থবাদ পরে অন্তান্ত ভাষায় অনুবাদ 

(ছ) লেখকের দ্বারা অগ্ুবাদ করা অন্ত লেখকের বই। 

(জ) শেষে পরিশিষ্ট। পরিশিষ্টে থাকবে লেখক ও তার লেখা সন্বদ্ধে বইঃ প্রথমে 
সমালোচনা পরে জীবনী । 

(ছ) শেষে "অন্যান্য”--অর্থাৎ যে সব বিষয় বস্তুকে উপরের কয়টি দফায় ফেল! 

যাবে না। 
এইগুলি হলে সাধারণ নিয়ম এবং এই নিয়মগ্ডুলির উদ্দেশ্ট হচ্ছে, জানা, অজান৷ বা 

অল্প জান! বই সহজে খু'জে বার করার স্থবিধে করা । এইটি হলো প্রধান উদ্দেশ্য কিন্তু পুস্তক 
তালিকার আরও উদ্দেশ্ট থাকতে পারে যেমন লেখকের চিন্ত! ধারার কোন একটি দিককে উজ্জ্বল 

করে ফুটিয়ে তোল! বা! সম্ব্ধযুক্ত বইয়ের সম্বন্ধ নির্ণয় করা। এদিক থেকে গ্রন্থাগারের তালিকা 
করার এবং পুস্তকের জাতি বিচাঁর করার অভিজ্ঞত! অনেক কাজে লাগবে। 

অনেক সময় লেখক-জীবনের ক্রমবিকাশ গবেষনার জন্য কাজে লাগে; এদ্দিক থেকে 

বিচার করে দেখলে পুস্তকের তারিখের সহিত একট] সম্পর্ক দেখান প্রয়োজন হয় এবং অনেক 

সময় লেখকের সমসাময়িক লেখার ভিতর লেখক সম্বদ্ধে উল্লেখ থাকলে তা উল্লেখ কর! 

দরকার হয়। 

লেখকের লেখা পুস্তকাঁকারে বার হবার পূর্বে নানাবিধ পত্রিকাঁয় সে সব লেখা বার হয়ে 

থাকতে পারে। পাত্রক্কায় প্রকাশিত লেখা, পুস্তকাঁকারে বার হবার সময় নানাবিধ পরিবর্তন 

হয়ে থাকতে পারে। স্থতরাং প্রত্যেক লেখার সহিত, সেই লেখা যে পত্রিকায় এবং যে 
তারিখে বার হ'য়েছে সেই পত্রিক। ও তারিখের উল্লেখ করা দরকার । 

একই বইয়ের বছ সংস্করণ উল্লেখ করার প্রয়োজন হলে তা মূল সংস্করণের পর উল্লেখ 
করতে হবে সংস্করণের তারিখের পর্যায়ক্রমে । 

কোন এতিহাসিক ব্যক্তি সন্ধন্ধে লেখার পুস্তক তালিকা 
একটি মান্গষের জীবনকে তার কর্ম ক্ষেত্র হিসাবে ভাগ কয়! যেতে পারে যেমন প্রফুল্চন্দ 

রায়ের জীবনীকে দুইভাগে ভাগ কর! যেতে পারে £ বিজ্ঞানী ও ব্যবসাদার কিংবা বিজ্ঞানী 
অধ্যাপক ও ব্যবসাদার। একটি মান্ছষের জীবনকে তার জীবনের বিভিন্ন অবস্থা! অনুযায়ী ভাগ 
করা যেতে পারে যেমন £ শিশু অবস্থা, প্রোট ৪ বৃদ্ধ অবস্থ।। কিংবা ্ীবনের বিশেধ বিশেষ 

ঘটনা! অনুযায়ী ভাগ কর! যেতে পারে। 
এঁতিহাসিক ব্যক্তি সম্বন্ধে লিখিত বস্ত উপরিলিখিত নান! ভাবে সাজান যেতে পারে এবং 
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সেই ব্যক্তির দ্বার! লিখিত চিঠিপত্র সাধারণতঃ তাঁর জীবনী হিসাবে ধরে নিয়ে তাও উপরিউক্ত 

নিয়মে সাজান দরকার। 

কোন একটি স্থান সম্বন্ধে লেখা পুস্তকের তালিকা 
(ক) প্রথম সম্পূর্ণ পুত্তক ঘ| এ স্থান সম্বন্ধে লেখা হয়েছে। 
(ধ) পরে আসবে সেই সর বই যাতে স্থান সন্বন্ধে যথেষ্ট উত্তেখ আছে। 

(গ) পত্রিক। 

(ঘ) সেই স্থানের শাসন-সন্বন্ধীয় বই ও কাগজ-পত্র। 

(উ) স্থান-সম্বস্ধীয় আইন। 
(5) স্থানের কোন বিশেষ অংশ সম্বন্ধীয় বই। 

জে) স্থানের অধিবাসীর উপর লেখা বই । 

নান! বিষয়ের উপর পুস্তক তালিক! কর! যেতে পারে এবং প্রতি ক্ষেত্রেই বিষয়গুলিকে 
কতকগুলি বিশিষ্ট ভাগে ভাগ করে নিতে হয় এবং পরে প্রত্যেক ভাগটিকে পুনরায় বিষয় বস্তু 
অনুযামী ক্ষত ক্ষুপ্র ক্ষেত্রে ভাগ করে নিতে হয়ঃ ধরুন ললিত কলা সম্বন্ধে তালিক। করতে হবে। 

প্রথম ভাগ হবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য--গ্রত্যেক ভাগটিকে যুগ অন্ুযামী ভাগ করতে হবেঃ শিশু 

অবস্থা, স্বর্ণযুগ, আধুনিক | এক একটি যুগকে আবার কলার '০1)1006 বা! সম্প্রদায় হিসাবে 

ভাঁগ করতে হবে এছাড়া কলার বস্ত এবং বিষয়বস্তু অনুযায়ী ভাগ করবার প্রয়োজন হবে 
যেমন £ রং-তুলি-কাপড়, পাথর, ভাঁতীর কাত ইত্যাদি বা প্রারতিক দৃশ্য, মানুষের ছবি, 5৮] 
2100916 ইত্যাদি । 

এ সব ক্ষেত্রে পুস্তকের জাতিবিচারের কোন ছকের সাহায্য নিলে বিশেষ কাঁজ পাওয়া 
যাবে । তবে মূনে রাখতে হবে যে একখানি বইয়ের ভিতরে একটি বিষয়ের বিভিন্ন ক্ষেত্রের 
উপর লেখা থাকতে পারে। একরপ ক্ষেত্রে যথাস্থানে একখানি বইয়ের বিভিন্ন লেখার উল্লেখ 

করতে হবে। 
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সব্রকারী সাহায্য ও গ্রন্থাগার 
অরুনকুমার ঘোষ 

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ উনবিংশ গ্রন্থাগার সম্মেগনে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক নির্যল কুষার বন্ধ 
মহাশয়কে সভাপতিরূপে লাভ করে নিজেদের সত্যি ভাগ্যবান মনে করতে পারেন । অধ্যাপক 

বন্থ একাধারে নৃতত্ববিদ, সমাজবিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ এবং বাংস! দেশের পণ্ডিত ব্যক্তিদের 

অন্তম । রাজনৈতিক চিন্তায় ও কর্ধে তিনি প্রকৃত গান্ধীবাদী। যেকোন সামাজিক ও 

রাজনৈতিক সমন্তায় তার ব্যক্তিগত মতামতের খভুতা অনেকেরই শ্রদ্ধা! আকর্ষণ করে থাকে। 

গ্রন্থাগার সম্মেলনে তীর সুচিন্তিত, প্রশ্নোদ্রেককারী, আস্তরিক ও স্পষ্ট অভিভাষণ এবং 
তংসহ মৃলাবান আলোচনা সম্মেলনে উপস্থিত যে কোন সজাগ প্রতিনিধি জীবনে তুলতে 
পারবেন কিনা সন্দেহ। বাংলা দেশের গ্রন্থাগারকর্মঁরা যদি মাঝে মাঝে এইসব চিস্তাশীল 

ব্যাক্তিত্বের সান্নিধো আসবার স্থযোগ লাভ করেন তবে আগামী দিনের গ্রন্থাগার আন্দোলন যে 

মত্যিই শক্তিশালী হবে এ বিষয়ে আমি দৃঢ় নিশ্চিত। 

আমার প্রবন্ধের শিরোনামের সঙ্গে এই ভূমিকা অনেকেরই কাছে অপ্রাসঙ্গিক মনে হতে 
পারে। পাঠকের অবগতির জন্য তাই উল্লেখ কর! প্রয়োজন যে আমি এই প্রসঙ্গ আলোচনায় 

উৎসাহিত হয়েছি শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক বস্থুর অভিভাষণটি পাঠ করে। 

অধ্যাপক বস্থু তার অভিভাষণের প্রথমাংশে গ্রন্থাগার পরিচালনায় আমাদের সরকারী 

সাহাধোর উপর নির্ভরশীল না হয়ে আত্মণক্তির উপর নির্ভরশীল হতে বলেছেন। অর্থাৎ সরকারী 

সাহায্য ছাড়া জনপাঁধারণের সাহায্যের উপরই তিনি নির্ভর করতে বলেছেন। এই প্রসঙ্গে 
তিনি উল্লেখ করেছেন যে £-- 

১। বুটিশ শাসনের সময় সরকারী সাহায্য বর্জন করে দেশের অর্থবান তৃম্বামীদের 
আধিক সাহায্য ও সাধারণ সাহিত্যান্নরাগী গৃহস্থ পাঠকের প্রায় মুষ্িভিক্ষার 
দ্বারাই গ্রন্থাগার গ্রতিষ্ঠা ও পরিচালিত হয়েছে। 

২। আজও বাংলা দেশে সরকার পরিচালিত গ্রন্থাগারের সংখ্যা থেকে জনপরিচালিত 

গ্রন্থাগারের সংখ্য1 অনেক বেশী ( প্রায় ৪০০০) 

৩। জমিদারী প্রথার বিলোপ ও নৃতন শিল্পপতি ও বানিজ্যপতিগণ সংস্কতির উন্নতি- 
কল্পে যথেষ্ট সাহায্য করছেন না বলে সাধারণ কর্মীদের মনে সন্গকারের উপর 
নির্ভরশীলতা! বেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু যে দেশের মানুষ কলের অভাবে চরকা ও 

চরকাঁর অভাবে তকলি দিয়েও স্থতা কেটে কাপড়ের অভাব মেটাবার চেষ্টা 

করেছে সে দেশে আত্মবিশ্বাসের শক্তিকে আশ্রয় করলে অঘটন ঘটানে! যেতে 
পারে। 
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৪| ভারতবর্ষ সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা! রচনার চেষ্টায় রাষ্ট্রের মধ্যে সমাজের 
অধিকাংশ শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করছে। কিন্ত রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীর দেশে 

সরকারী সাহাষ্য ছাড়া আমাদের আত্মশক্তির উপরে নির্ভর করাই শ্রেয়। 

৫| গ্রন্থাগার পরিচালনায় রাজনৈতিক আদর্শকে একেবারে বাদ দেওয়৷ না গেলেও 

একটি বিশেষ পথে মানুষের মনকে পরিচালিত করা তায় লক্ষ্য হওয়। উচিত নয়। 

পাঠকের ্থবিধার জন্তই আমি সরকারী সাহাধ্য প্রসঙ্গে অধ্যাপক বন্থুর মতামত সম্বস্ধে 
যতটুকু বুঝেছি ততটুকু উল্লেখ করলাম। এখন একজন সাধারণ গ্রস্থাগারকর্মী হিসাবে ভেবে 
দেখা যাক ধে তার নির্দেশ আমরা কতটুকু পালন করতে পারি। ব্যক্তিগতভাবে একটি 

জনপরিচালিত গ্রন্থাগার সংগঠন ও পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করতে গিয়ে যে অভিজ্ঞতা লাত 

করেছি তার থেকেই এই সমস্যাটি বিচার করছি। 
১৯৪৭ সালের পরে আমাদের দেশের মানসিকতায় যে একট। বিরাট পরিবর্তন এসেছে 

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বৃটিশ শাসনে জনসাধারণের কোন প্রচেষ্টায় সরকারী সাহায্য 

সলভ ছিল না এবং জনসাধারণও সরকারী সাহায্য জাঁভকে ত্বণার চক্ষে দেখতেন বলে সরকারী 

সাহায্য শঁদের কাম্য ছিলনা । বিদেশী সরকার বলে ত* বটেই তাছাড়া তখনকার দিনে 
গ্রন্থাগার ও বিদ্যালয়ের মত গ্রতিষ্ঠানগুলি বুটিশ বিরোধী রাজনৈতিক সংগ্রামের অন্যতম 

কেন্দ্র ছিল বলে সরকারী সাহাধ্য লাভের আশাও ছিলনা । সরকারের কোপদৃষ্টির জন্যেই 

জনসাধারণের একটি বৃহৎ অংশ এইসব প্রতিষ্ঠানকে নিজেদের সংগঠন মনে করে যথাসাধ্য 
সাহাধ্য করে বাচিয়ে রাখতেন কিন্তু ১৯৪৭ সালের পরে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে 
এই মানমিকতার পরিবর্তন ঘটল। জনসাধারণ জাতীয় সরকারকে নিজেদের সরকার বলে মনে 
করল এবং সরকারও. সমাঞ্জের সর্বাত্মক উন্নতির প্রতিশ্রুতি নিয়ে জনসাধারণের সামনে 

উপস্থিত হল। এই সর্বাত্মক উন্নতির প্রতিশ্রতিতে গ্রস্থাগারব্যবস্থাও বাদ রইল না। 

শ্বভাবতঃই ম্বাধীনতালাভের প্রথম অবস্থায় জনসাধারণের মনে এই সব প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য 
করার যে আগ্রহ ছিল তা দিনে দিনে স্তিমিত হতে থাকল। সরকার নিজস্ব গ্রন্থাগারব্যবস্থার 

কথ! ঘোষণ| ও কিছু সংখ্যক গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করার ফলে এবং বেসরকারী গ্রন্থাগারগুলিকে 

এককালীন কিছু কিছু অর্থপাহ্য দিতে আরম্ভ করায় জনসাধারণ আধিক সাহায্য করতে 

অনিচ্ছা প্রকাশ করতে লাগলেন। প্রশ্ন উঠতে পারে যে সরকারী সাহাযা লাভের ফলে কি 

গরস্থাগার সবস্যরা টাদা দেওয়া বদ্ধ করলেন? নাঃ তা করেননি বটে, তবে গ্রন্থাগার কর্মী 
মাত্রেই জানেন যে চদার অর্পে গ্রন্থাগারের বই বাধাইয়ের খরচাও ওঠেনা। তখন কেউ বলতে 

পারেন যে_-সরকারী সাহায্য লাভের ফলে গ্রস্থাগার কর্মীরা আর আগের মত জনসাধায়ণের 

কাছ থেকে সাহাধা লাভের জন্য চেষ্টা করেন না। কথাট। ঠিক নয়। তার প্রমাণ হিসেবে 

আমি যে বেদরকারী গ্রন্থাগারের কর্মী তার উদাহরণ দিতে পারি। গ্রন্থাগারটি ১৯৫১ সালে 

ম্ূর্ণ বেসরকারী প্রচেষ্টায় গ্রতিঠিত হয়। ১৯৫২ সালে স্থানীয় জনসাধারণের কাছে আবেদন 
জানান হয় গৃহনির্াণ তহবিলের জন্য । খুব অল্প আয্বাসেই প্রাক ছুহাজার টাক সংগৃহীত 

হয় এবং কিছুদিন পয়ে বিনামূল্যে সংগৃহীত একখণ্ড জমিতে নিজন্ব গৃহ নিমিত হয়। সেই 



১৫৬ গ্রন্থাগার [ ভাড্ 

গ্রন্থাগারে ১৯৬৪ সালে যখন স্থানাভাব দেখ! দেয় এবং নতুন গৃহের জগ্ঘ আবার স্থানীয় 
জনসাধারণ এবং পূর্বাপেক্ষা আরও অনেক বেশী সদস্যের কাছে অর্থ-সাহাধ্য বা সংগ্রহ করে 

দেওয়ার প্রত্তাব কর! হয় তখন অধিকাংশের মতে এই সিদ্ধান্ত কর] হয় যে বর্তমান অর্থনৈতিক 
অবস্থায় জনসাধারণের কাছ থেকে অর্থ সাহাযোর আঁশ! বৃথা; সেজন্য এমন চেষ্ট। করা হোক. 

যাতে সরকারী কোন গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সংগে গ্রস্থাগারটি যুক্ত করা যায়। উপরস্ত এই 

গরস্থাগারটির জন্ত পূর্বে আলবাবপত্র ইত্যাদির জন্য যখনই জনসাধারণের ও সদশ্যদের কাছে 
এককালীন সাহায্যের আবেদন করা হয়েছে তখনই কিছু না কিছু সংগৃহীত হয়েছে। কিন্ত 

১৬৪৬ সালের পর থেকে অনিয়মিত ভাবে বাৎসরিক ১**২ টাকা সরকারী ও ৫*২ টাকা 

পৌরসভার সাহায্য লাভের পর থেকে তাও গ্রায় বন্ধ হয়ে যাচ্ছে । 

জনসাধারণ যে সরকারী সাহাঁধ্যকে আর দ্বণার চক্ষে দেখেন না বরং ভ্যাষ্য দাবী বলে মনে 

করেন এই একটি উদ্াহরণই তার প্রমাণ। অধ্যাপক বন্থ যে ৪*** বেসরকারী গ্রন্থাগারের 

কথা উল্লেখ করে বেসরকারী উদ্যোগের ওপর আস্থা গ্রকাশ করেছেন তার বহু সংখ্যকেরই 

আজ এই অবস্থা । 

এই প্রসঙ্গে হ্ব।ধীনতা-পরবর্তী পরিবর্তনশীল মানসিকতার কথ| বাদ দিলেও যে মৌলিক প্রশ্ন 

অন্থাঁপিত থেকে যায় তা হোল আমর! বিনাটাদ।র গ্রন্থাগার ব্যবস্থার কথ! আমাদের আন্দোলনের 

মূল লক্ষ্য হিসেবে ঘোষণ! করেছি $ সেই বিনাটাধার গ্রস্থাগারব্যবস্থা কি সরক।রী উদ্যোগ ছাড়া 
সম্পূর্ণ বেসরকারী ব্যবস্থায় সম্ভব? নিশ্চয়ই নয়। বরং আরও সু পরিকল্পনার মাধ্যমে সরকারী 
্রন্থাগারব্যবস্থা' পরিচালিত না হওয়ার জন্য আমর! আন্দোলন করছি এবং জনসাধারণকে 

আরও সয়কারনির্ভরশীল করে তুলছি। । 

অধ্যাপক বন্থ আর একটি মূল্যবান প্রশ্ন তার ভাষণে উত্থাপন করেছেন তা হোল-_ 

"ভারতবর্ষ সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনব্যবস্থা রচনার চেষ্টায় উত্তরোত্তর রাষ্ট্রের মধ্যে সমাজের 
অধিকাংশ শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করছেন” এবং এই অবস্থায় তিনি মনে করেন রবীন্দ্রনাথ 

ও গান্ধীর দেশে হয়ত আমাদের শ্বাধীন সত্তাকে বজায় রাখার জন্য এই “কেন্দ্রীভূত করার” 
প্রচেষ্টার বাইরে থাকতে হবে আত্মশক্তির ওপর নির্ভর করে। নীতিগত্ভাবে এই মতকে 
সমর্থন করেও বাস্তব অবস্থায় তা কতদুর সম্ভব আমাদের ভেবে দেখা প্রয়োজন। বর্তমানে 
শুধু সরকার নয়, আমাদের দেশের ছু'একটি ক্ষত ক্ষুদ্র রাজনৈতিক দল ছাড়া সমস্ত দলই 

প্রায় সমাজতান্ত্রিক অর্থ নৈতিক কাঠামোর স্বপক্ষে জনমত গঠনের চেষ্টা করছেন। জনগণের 

একটি উল্লেখযোগ্য অংশ এই মতের প্রতি ইতিমধ্যেই আকুষ্ট হয়েছেন। বর্তমান জাতীয় 

অর্থনৈতিক অবস্থ! ও আত্তর্জাতিক ঘটনাবলীর পটভূমিকায় এই মতের পাশাপাশি অন্ত কোন 

বিকল্প মত যে খুব বেশী কার্যকরী হবে তার আশা! কম। অতএব এদিক থেকেও আমরা 

সরকারনির্ভরশীল হতে চাইছি এবং অনেকাংশে ইতি মধ্যে হয়েও পড়েছি। 

এ পর্যস্ত আমরা দেখলাম যে ন্বাধীনতা পরবর্তী অবস্থা জনগণের মানসিকতায় পরিবর্তন, 

বিনা চাদার গ্রস্থাগারের দাবী ও সমাজতাঙ্িক চিন্তাধারার প্রসারের মূলে গ্রন্থাগুর 



১৩৭২] সরকারী সাহায্য ও গ্রন্থাগার ১৫৭ 

পরিচালনায় বেসরকারী কর্ম প্রচেষ্টা (য। এক সময খুবই শক্তিশালী ছিল) ক্রমশঃই সন্কুচিত ও 
স্তিমিত হয়ে সরকার নির্ভরশীলতা! বেড়েই চলেছে। 

সবশেষে অধ্যাপক বঙ্গ এই সরকারনির্ভরশীলতা বুদ্ধি পাওয়ার ফলে গ্রন্থাগার পরিচালনার 

যে আদশচ্যুতি ঘটতে পারে তার উল্লেখ করেছেন। তিনি গ্রন্থাগার পরিচালনার মধ্যে যাজ- 
নীতিকে একেবারে বাদ ন| দিয়েও মনে করেন যে মানুষের মনকে একটি বিশেষ পথে পরি- 

চালনা করা! গ্রন্থাগারের লক্ষ্য হওয়। উচিত নয়। এবিষয়ে আমার মনে হয় যে, যেফোন 

সং ও চিন্তাশীল গ্রস্থগার কর্মী তার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হবেন। 
গণতন্ত্রের পীঠতূমি' ইংলগ্ডে কি ঘটে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞত| নেই কিন্তু আমাদের দেশের 

বর্তমান অবস্থায় আমর! লক্ষ্য করেছি যে ক্ষমতাগল রাজনৈতিক দল অনেক সময়েই সরকারী 
ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তদের দলীয় প্রভাব বিস্তার 

করার চেষ্টা করে থাঁকেন। এই অভিযোগ কোন একটী বিশেষ দল সম্পর্কে নয়, আমার মনে 

হয় যে-কোন রাজনৈতিক দল যখন ক্ষমত। লাভ করবেন তখনই এই প্রচেষ্টা চালাবেন । 
সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি তো সরাসরি সরকারী দলের হাতের মধ্যেই থাকে ; বেসরকারী প্রতিষ্ঠান- 

গুলিও যখন সরকারী সাহায্যলাভের গ্রচেষ্ট। অ'রস্ত করে তখন সরকারের দলীয় প্রভাব অনেক 
সময়েই এড়িয়ে চলা সম্ভব হয়ুনা। এখানে একতরফা ভাবে সরকারী দলকেই দায়ী করে 

লাভ নেই, তার! না চাইলেও অনেক সময় বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মীবৃন্দ নিজেরাই আগে 
থেকে নিজেদের “চরিত্র অমলিন? রাখবার জন্য হয়ত সরকারবিষোধী মতামত গোষন করার জন্তু 

কোন যোগ্য ব্যক্তির সংস্পর্শ এড়িয়ে চলেন (যার সাহা ও সাহচর্য প্রতিষ্ঠানেয় পক্ষে অত্যন্ত 

প্রয়োজনীয় ছিল ) 1 অপরপক্ষে কেন অযোগ্য ব্যক্তিকেও হয়ত সম্মানপ্রদর্শন করে থাকেন শুধু 
এই কারণে যে তিনি সরকারী দলের একজন প্রভাবশালী সাশ্ত ; সব থেকে মজার ব্যাপার 

এই যে, কোন কোন ক্ষেত্রে এটা ঘটে থাকে চাপে পড়ে নয় অ।গে থেকে হিমেব করে। গণতন্ত্র 

এক উৎকৃষ্ট সমাজব্যবস্থা হওয়! সত্বেও গণতান্ত্রিক প্রথার মধ্যেই এই ধরনের অনাকাঙ্খিত 

ঘটনা ঘটে থাকে । এই জন্তেই বোধ হয় অধ্যাপক বন্থু আমাদের বার বার আত্মশক্কির 

ওপর নির্ভরশীল হতে বলেছেন। 

এই অস্বস্তিকর অবস্থা থেকে মুক্ত হয়ে যদি গ্রন্থগারের প্রকৃত আদর্শকে উর্ধে তুলে ধরতে 

হয় অর্থাৎ মানুষের মৎ ও ম্বাধীন চিন্তাকে তার নিজন্ব পথে চলতে ও বিক'শলাভ করতে 

সাহাধ্য করতে হয় তবে আমার মনে হয় সরকারী ব্যবস্থার পাশাপাশি সম্পূর্ণ বেসরকারী- 
ভাবে পরিচালিত গ্রস্থাগারব্যবস্থ। বজায় রাখতে হবে | মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে গেলে বিপদ 

এড়ানো সম্ভব হবে না । অর্থনৈতিক কারণে বৃহৎ ও আধুনিক গ্রন্থাগারব্যবস্থার জন্য নিশ্চয়ই 
সরকারের উপর নির্ভর করতে হবে এবং তারই পাশাপাশি হ্বাধীনভাবে পরিচালিত সম্পূর্ণ 
বেসরকারী সাহায্যে কিছু কিছু গ্রন্থাগার থাকবে যা নীত্িগতভাবেই সরকারী সাহায্য লান্তের 
চেষ্টা করবে না। এই অবস্থার একটা সুফল হয়ত এই হবে যে জনসাধারণের এক অংশ ধারা 

এখন সামান্য সরকারী সাহায্য লাভের জন্য বেসরকারী গ্রন্থাগারগুলিকে পূর্বের স্তায় লাহাধ্য 

করতে উৎসাহিত হচ্ছেন না তারা হয়ত আবার সাহাধ্য করার অন্ধপ্রেরণা লাভ করযেন। 



১৫৮ গ্রস্থাগার [ ভাগ্র 

শুধুমাত্র সরকারী প্রভাবমুক্ত স্বাধীনভাবে পরিচালিত আদর্শ গ্রস্থাগারব্যবস্থাকে বজায় রাখার 
জন্য । এইসব গ্রস্থাগারগুলির সর্বাধুনিক স্ুযোগ-হথবিধাসহ আকৃতিগত বিকাশের সম্ভাবনা 
হয়ত খুবই কম কিন্তু গুণগত ও আদশগত ভাবে এরা উদাহরণস্বরূপ হয়ে থাকবে এবং যার ফলে 
সরকারী ব্যবস্থায় পরিচালিত গ্রস্থাগারগুলির উপর শুভ প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হবে। 

[ উনবিংশ বঙ্গীক গ্রন্থাগার সম্মেলনে অধ্যাপক নির্যলকুমার বহু মহাশয়ের অভিভাষণের 
সম্পূর্ণ পাঠ 'গ্রস্থাগার'-এর ১৩৭২ জৈষ্ঠ, সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে ] 

[,101521165 82170 (30561010676 £18106, 

35 ঠা) [00021 17081) 

অবহেজিত পাঠক 
কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায় 

গ্রন্থাগার পরিচালনার জন্য মনীষী রঙ্গনাথন কৃত পঞ্চবিধির অন্যতম ছুটি বিধি-_-"[25675 

16806: 1515 ০00৮ এবং "58৮৫ 0176 (1076 06 076 1680০1$” এই ছুটি বিধির লকষ্যস্থল 

বিরাট, বচিত্র্যময় পাঠক সমাজ । গ্রন্থাগার গ্রন্থসংরক্ষণ-কেন্দ্র নয়, তার সামনে সজীব, সদা- 

পরিবর্তমান পাঠকসমাজ রয়েছে- যাঁদের গ্রহণে ব্ঞজনে, ভাললাগায়-মন্দলাগায় গ্রন্থাগারের গড়ে 

ওঠা অনেকাংশে নির্ভর করে। 

আমাদের দেশের সর্বত্র হবসংগঠিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থ। যে আজও প্রচলিত হয় নি, তার 
কিছু কারণ নিহিত আছে পাঠকের প্রতি অবহেলায় । গ্রস্থাগারের মূল লক্ষ্য তার ব্যবহার- 

কারীদের তৃপ্থি সাধন কর|। কিন্তু অনেকক্ষেত্রে লক্ষ্যকে অবহেলিত রেখে উপলক্ষ্য অর্থাং 

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের খু'টি-নাটির উপর অত্যধিক জোর দেওয়। হয়। 
সাধারণতঃ বিগ্ালয়জীবনে আমাদের দেশে গ্রন্থাগার ব্যবহার করার উপযুক্ত সথযোগ 

পাওয়া! যায় না। বীধ! রুটিনে পড়া এবং পরীক্ষা এই দুয়ের মধ্যে ভারসাম্য রাখতে রাখতে 

বিদ্যালয়ের এগার বছর চলে যায়। বর্তমানে বিদ্যালয় গ্রন্থাগার গড়ে তোলার যে প্রচেষ্ট। দেখ। 

দিয়েছে প্রয়োজনের তুলনায় তা যৎসামান্। 
বিদ্যালয়ের গণ্ডী পেরিয়ে কলেজে এসে প্রথম ছাত্ররা গ্রন্থাগার সম্পর্কে সচেতন হয়। 

সাধারণ কলেজ গ্রস্থাগারগুলিতে কর্ণধার একজন শিক্ষণ-প্রাপ্ত গ্রস্থাগারিক | সহকারী হিসেবে 

যিনি থাকেন তিনি বই দেওয়া-নেওয়াই করে থাকেন। গ্্রস্থাগারিককে একা হাতে গ্রন্থাগার 

পরিচালনার যাবতীয় কাজ করতে হয়। আবার ছাত্রসংখ্যা যত, প্রয়োজনীয় পাঠ্য বা সহকারী 

অন্ত পুস্তক সংখ্যা তত নয়। সময় ও হবল্প উপকরণের ষধ্যে যোগস্থত্র স্থাপন করে ছাত্রদের প্রতি 

নজর দেওয়া সম্ভব হয় না। ওদিকে জিজ্ঞান্থ মন প্রয়োজনের মুহূর্তে গ্রন্থাগার থেকে ভার খোরাক 

না পেয়ে হয়ে ওঠে বীতশ্রদ্ধ । সুতরাং গ্রন্থাগারের সঙ্গে সহজ, শ্বাভাবিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে না। 

নেহাৎই পরীক্ষার তাড়নায় তাকে বিরস বদনে ততোধিক বিষ গ্রন্থাগারিকের মুখোমুখি হতে হুয়। 



১৩৭২] অবহেলিত পাঠক ১৫৯ 

পক্ষান্তরে, যে সব গ্রন্থাগারে কর্মীসংখ্যার অপ্রতুলত| নেই, সেখানেও পাঠকের প্রতি 
সমান গুদাসীন্ত। “কাল নিরবধি এবং পৃথিবী বিপুলা” এ নীতি আর যেখানেই প্রযোজ্য হোক 
ন1 কেন, গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীর পক্ষে মোটেই নয়। কোন একটি বিশেষ চাহিদা নিয়ে 

পাঠকরা আমেন। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাঁদের সেই চাহি! পূরণ করা দরকার। উদাহরণ 
স্বরূপ বলা যায়, প্রতি গ্রস্থাগারেই [9210812 911-এর ব্যবস্থ' আছে। কিন্তু বিভিন্ন কমিটির 

হাত পেরিয়ে 19801810 ৪110-এর বইগুলোর ক্রয়যোগ্যতার স্বাক্ষর অর্জন করা এবং পাঠকের 
সামনে আবিভূর্তি হবার জন্য নেপথ্য সজ্জা! যখন সার! হল পাঠক তখন হয়ত কলেজ বা 

বিশ্ববিষ্ঠালয়ের গণ্ভী সম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে গেছেন। ফলে পাঠক লাধারণ গ্রন্থাগারের পুস্তক 
ক্রয় সম্পর্কে গভীর অনাস্থাই পোষণ করে থাকেন। শুধু তাই নয়, প্রয়োজনীয় বই থাক। সত্বেও 
সেগুলে! জটিল 01)818108 প্রথার বেড়া ডিঙিয়ে পাঠকের হাতে আসতে অনেক সময় লাগে। 

বইয়ের চাহিদ। জানিয়ে 911 দেবার পর এত দীর্ঘ সময়ের অপবাবহার পাঠকের ধৈর্ধকে নষ্ট 

করে। গ্রন্থাগার সম্পর্কে সহজেই পাঠক মন হয়ে ওঠে বিতৃষ্ণ। 

সর্বাপেক্ষা পীড়াদায়ক গ্রন্থাগার কর্মীদের আন্তরিকতার অভাব। আমাদের এই দারিজ্্য- 

গীড়িত অশিক্ষিত দেশে খুব কম সংখ্যক ব্যক্তিই গ্রন্থাগার ব্যবহারের সৌভাগ্য অর্জন করেন। 
গ্রন্থাগার সম্পর্কে পূর্বে কোন ধারণা না থাকায় তারা নিয়ম বহিভূর্ত আচার-আচরণও করে 

থাকেন। যেমন, গ্রন্থাগারের পাঠগৃহের অভ্যন্তরে জোরে কথা বলা, আলোচনা করা, নিজেদের 

সঙ্গের জিনিসপত্র নিয়ে ভেতরে যাওয়া! ইত্যাদি। গ্রস্থাগারকে উপযুক্তরূপে ব্যবহারের শিক্ষা 

দেওয়াও গ্রন্থাগার পরিচালনার অঙ্গ হওয়া উচিত। কিন্তু এ শিক্ষায় চাণক্যের মত উপদেশের 

বেত্রদণ্ড আন্ফালন একান্ত নিক্ষল। মনে রাখতে হবে, ধার! কলেজ, বিশ্ববিস্তালয় বা সাধারণ 

গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে আসেন, তারা একটি নির্দিষ্ট বয়ঃদীম! অতিক্রম করেছেন এবং 

সেক্ষেত্রে কর্মীদের হতে হবে সহিষ্ণণ। 

অনেকক্ষেত্রেই দেখা যাঁয়, পাঠকরা তদের প্রয়োজন বা চাহিদ। সম্পর্কে সচেতন নন। 

তার] নিজেরা ০৪৭ ০৪৪1984৩এর মধ্যে থেকে সমহ্য| পূরণের উপযোগী উপাদান সংগ্রন্ 

করতে পারেন না। সেক্ষেত্রে গ্রন্থাগারকর্মীর সহযোগিতা গ্রয়োজন। একবার যদি পাঠক 
বুঝতে পারেন ষে গ্রন্থাগার তাদেরই জন্য এবং গ্রস্থাগারকর্মীও সর্বদা তাদের সেবা করবার জন্ত 
সোৎসথক, তাহলে গ্রস্থাগার পরিচালনায় পাঠকদের নিয়ে অযথা সমস্যার স্থ্টি হয় না। 

বৃহৎ পাঠকগোঠীর বিচিত্র সমশ্তাকে সত্বর নিরসনের জন্য গ্রন্থাগারের পরিচালনপদ্ধতি 

সরলীকৃত হওয়া প্রয়োজন। পাঠক কী চায়, কেন চায় শুধু তাই জানলেই চলবে না, সঙ্গে সঙ্গে 

কীভাবে তাদের প্রয়োজন মেটানে! যায় তাও দেখতে হবে। পাঠকের হ্ৃব্ধা-অস্থবিধার প্রতি 
দৃষ্টি রেখেই পুস্তকক্রুয়, পুস্তকপরিগ্রহণ, পুণুকবিষ্যাস প্রভৃতি কর! উচিত। 

(১) 1020557 5119-এর বইগুলির ক্রযযোগাতার নির্বাচন যত শীত সম্ভব কর! উচিত 
এবং কোন নোতুন বিষয়ের পুস্তকক্রয়ের পূর্বে তার [96798] পাঠকমহলে আছে কিনা সে 
খোজ নেওয়া উচিত। 1[0611804 ৪112-এর বইগুলির পরিগ্রহণ সত্বর নিম্পন্ন করাই 
বিধেয়। 



১৬০ গ্রন্থাগার [ভাঙ্র 

(২) বই লেন-দেন প্রথা, যথাসম্ভব সরল কর! উচিত, বিশেষতঃ নুন কম্মনখ্যায়। 
বই দেওয়া-নেওয়ায় দেরী করে অযথা পাঠকের সময় নষ্ট করা উচিত নয়; 

(৩) গ্রন্থাগার যে পাঠক-সাধারণের জন্ত সর্বদা সঙ্গ, তার প্রকষ্ট প্রমাণ ”[0159185 

০:11” 10182185 মানে যেমন তেমন করে কতকগুলে। বইয়ের মলাট অনস্তকাল ধরে 
ঝুলিয়ে রাখা নয়। হয়ত প্রশ্ন উঠবে, গ্রন্থাগারের অর্থসংস্থান এত বেশী নয়, যা 10180185-র 

জন্ত খরচ করা চলে; 
10190125-র জন্য অর্থ অপেক্ষাও যে বস্তুটি অবশ্ঠ প্রয়োজনীয় ত৷ হ'ল সুন্দর দৃষ্টিভঙ্গী। 
প্রথষতঃ, এমন স্থান [0150185-র জন্ত নির্বাচন করতে হবে--বা সহজেই চোখে পড়ে । 

কিন্ত একই জায়গায় বার বার [0152195 করা ঠিক নম্ম--তাঁতে পাঠকের বিলম্ব বোধ 

থাকে না। 

দ্বিতীয়তঃ সাজানোর পরিবর্তন কর! দরকার। 1)0150185 যেন একঘেয়ে হয়ে ন| যায়। 
নোভুন নোতুন ভঙ্গী, নোতুন নোতুন বর্ণাঢ্য পরিচ্ছদ পাঠকের দৃষ্টিকে ক্ষণকালের জন্যও 
আকুষ্ট করবে। 

তৃতীয়ত; প্রয়োজন হলে বিশেষ কোন নোতুন বইয়ের মূল বক্তব্য লিখে দেওয়া দরকার। 
এইভাবে গ্রন্থাগারের সংগ্রহকে পাঠকের সামনে তুলে ধরলে পাঠকমন গ্রন্থাগারের 

সেবামুখিনতা সম্পর্কে সচেতন হবে। 

(৪) পাঠক সম্পর্কে সচেতনতা গ্রন্থাগারের ক্রম-বৃদ্ধির সহায়ক--এ সত্য শ্বীরুত হয়েছে 
বলেই 01061 2০০৪৪ ব্যবস্থার প্রশ্ন দেখ! দিয়েছে। 

022 ৪০০5৪ প্রথায় পাঠক এবং পুস্তকের মধ্যে কোন ব্যবধান থাকে না। পাঠক 

তার প্রয়োক্জনমত এবং কচি অনুযায়ী পুস্তক স্বহস্তে নির্বাচনের সুযোগ লাভ করেন। 
কিন্তু 0267. ৪০০৫99 প্রথ! নীতিগতভাবে সমধিত হলেও কার্যত গ্রচলিত হয় নি। কারণ, 

(ক) গ্রন্থাগারে এমন পাঠক ও আসেন, যারা নিজেদের সময় ও শ্রম সংক্ষেপ করার জন্ত 

মূলাবান গ্রন্থের পাতা কেটে নিয়ে যান। কোনও কোনও ক্ষেত্রে মূল্যবান পুস্তক বিশেষ 
উদ্দেশ্ত প্রণোদিত হয়ে চুরিও করেন। 00৫ ৪০০6৪৪ প্রথায় প্রতিটি পাঠকের বই বাছাই 
তীক্ষু ভাবে পর্ধবেক্ষণ করা যায় না, ফলে উক্ত দুক্ষার্ধের মাত্র! বেড়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে । 

(খ) পাঠক-দাধারণ নিজহাতে গ্রন্থ-নির্বাচনের সময় অনেক গ্রন্থ দেখে থাকে। যেহেতু, 

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের নির্দিষ্ট বর্গীকরণ পদ্ধতি সম্পর্কে তারা অনভিজ্ঞ সেহেতু বইগুলি স্বস্থানে 
সন্নিবিষ্ট হয় নাঃ নির্দিষ্ট স্থানে পুস্তক ন1 থাকায় তা বহুজনের অস্থবিধার সঙ করে। 

(গ) অনেক ক্ষেত্রে মু্িমেয় পাঠক আপন সুবিধার্থে পুস্তক ইচ্ছাকৃতভাবে স্থানত্রষ্ট করে। 
বড় সংগ্রহশালায় তখন উক্ত পুত্তক খুঁজে বার করা যায় না। 

(ঘ) উচু তাঁক থেকে বই নেওয়ার সময় গ্রস্থ ব্যবহারে অনভ্যন্ত পাঠক বইগুলোর ক্ষতি 
করে, তার স্থায়িত্ব ও সৌন্দর্যের হানি করে। 

ব্যবহারিক ক্ষেত্রে 0০6 ৪০০৪৪৪-এর এই অন্বিধাগুলে! দূর করা একেবারে অসাধ্য নয়। 
060 ৪০০৪৪৪-এর স্বপক্ষে প্রধান থুক্তি হল (ক) এই প্রথায় পাঠক ম্াধীনতাষে 
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বই বেছে নেবার গুযোগ পায়। ফলে ধীরে ধীরে তার মধ্যে পাঠম্পৃহা দেখা দেয়। শুধু 
যাশ্ত্রিক পদ্ধতিতে বই দেওয়া নেওয়া নয়। গ্রন্থাগারের প্রয়োজন হাসপাতালের চেয়েও 

বেশ, একথা চিন্তাশীল ব্যক্তিরা! আগেই বলেছেন। বাধ্যতামূলক পড়াশোনাকে আনন্দের 
পড়াশোনায় পরিণত করতে সাহায্য করে নিজে হাঁতে বই বেছে নেওয়া । যেখানে পাঠক 

নির্দিষ্ট একটি বা দুটি বইয়ের প্রার্থী, সেখানে যদি তাকে হাজার হাজার বইয়ের সামনে ড় 
করানো যায় তবে নির্দিষ্ট বইটি না পেলেও কোন একটি তিনি পছন্দ করবেন। এই নিয়মে 

গ্রতিটি পাঠক তার পুস্তক পায়, আবার প্রতিটি পুস্তক পায় তাঁর পাঠক । 

(ধ) কারুর দ্বারা পরিচালিত হয়ে নয়, সম্পূর্ণ স্মইচ্ছায় বই ঘটার আনন্দ ক্রমে ক্রমে 
উন্নত পাঠরুচি গড়ে তোলে। তাছাড়া কৌতুহলী পাঠক এবং গবেষকদের বই ঘেঁটে 
উপাদান আহরণের প্রবৃত্তিকেও তৃপ্তি দেয় এই প্রথা য| ০1056] 2০০655-এ সম্ভব নয়। 

(গ) 01956 ৪০০৫5৩-এ 5110 দিয়ে বই হাঁতে পাবার জন্ত দীর্ঘসময় অপেক্গ! করা ক্লাস্তি- 

কর এবং বিরক্তিকর । 0223 ৪০০55-এ পাঠক কখনও গ্রন্থাগারের প্রতি বিরক্তি বোধ করেন 

না। এই প্রথায় পাঠকের সময়ের প্রতি সর্বাপেক্ষা স্থুবিচার করা হয়। 

(ঘ) 00৮ 8০০655-এ নির্দিষ্ট বইটি না পেলেও গ্রস্থাগার পরিচালন ব্যবস্থার প্রতি পাঠক 

অবিশ্বাসী হন না। কিন্ত 01056] ৪০০855-এ পাঠক সহজেই কোন পুস্তকের অপ্রাপ্তির কারণ 
হিসেবে কর্মীর আগ্রহ এবং অনুসন্ধানের অভাব ভেবে নেয়। এই পারস্পরিক অবিশ্বাস প্রকৃত 
কাজের ক্ষতি করে। 

(উ) ভীড়ের সময় কর্মীর! অত্যন্ত বিরক্ত বোধ করেন পাঠকদের বই যোগাতে । স্থৃতরাং 

বই বাছার কাজটি যদি পাঠকদের হাতে দেওয়া যায় তাহলে বই লেন-দেনের ব্যবস্থা 

আরও সুচারুরূপে শীত্র সম্পাদিত হতে পারে। 

এই ব্যবস্থাকে গ্রচলিত করতে হলে প্রথমে হয়ত আমাদের ক্ষয়-ক্ষতি হতে পারে। তার 

কারণ পর্ধাঞধ শিক্ষার অভাব। গ্রন্থাগার কারুর ব্যক্তিগত সম্পর্তি নয়, স্থতরাং তার সাষান্ 

ক্ষয়-ক্ষতির জন্য ব্যবহারকারীরাই অস্থ্বিধেয় পড়বে-_এ বোধ সর্বাগ্রে স্ারিত করা! গ্রয়োজন। 

পাঠক সম্প্রদায়কে যখোচিত শিক্ষা দেওয়াও হবে গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব। আরও ছু'একটি 

ব্যবস্থা অবলম্বন কর! যেতে পারে। 

যেমন, (ক) গ্রন্থাগার ব্যবহারের নিয়্মাবলীর বিস্তৃত তালিকা তৈরী করে পাঠগৃহের 

সামনে রাখা! যেতে পারে । কারণ, কর্মীদের পক্ষে প্রতি পাঠককে সব নির্দেশ প্রদান সবসময় 

সম্ভব হয় না। 

(খ) পাঠকরা যাতে পুস্তকের সন্নিবেশ সম্পর্কে সচেতন হয়, তার জন্য 9৫৪০]. :0009- 

এর সাম্নে পুস্তকবিন্যাসের একটি ০1১81 টাঙানো! উচিত। এ ব্যবস্থায় পাঠক জানতে 

পারবেন, তার বইটি কোন স্থানে সংরক্ষিত আছে। পুস্তকগুলি যে তাঁদেরই স্থবিধার জন্য 
একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে বিশ্তত্ত--একথ! বুঝলে পুস্তক স্থানভ্রষ্ট হবার সম্ভাবনা কমে যাঁবে। 

(গ) পুস্তকগুলির বিন্যাসের নির্দিষ্ট ক্রম যাতে ভঙ্গ ন! হয়, সেই জন্ত পাঠকদের পঠিত বই- 
গুলিকে তুলে রাখতে দেওয়। উচিত নয়) গ্রস্থাগারকর্মীরা বইগুলি স্বস্থানে নন্মিবেশিত করবেন। 
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(ঘ) বই যাতে চুরি 'না যায। সেই জন্থ মাবধানতা অবঘন কয়া উচিত। ঘনীবী 
রঙ্গনাথনেয় মতে - 

"816 804 0080] 00010) 08200016580 01706175176 10018) 008 

10) 100 1020 218668 800 0016: 68815 00116 0008) 816 006 00 0৫ 

[1%60 060 80০685, [1060 816 1606 104010360 ৪০০৫৪৪. 

পাঠকের দৃষ্টিকোণ থেকেই গ্রস্থাগারব্যবস্থার উপরিউক্ত ক্রুটিগুলিকে সকলের সামনে 
তুলে ধরার চেষ্টা]! করা হয়েছে। সর্বশেষে বনি, গ্রন্থাগার পরিচালনার মূল প্রবৃত্তি হওয়। উচিত 
সেব!। দ়া"দাক্গিণ্য নয়, দায়সারা বর্তবাও নয় শরদ্ধাপূর্ণ সেব!। সহামুভূতিসঞ্প্ ব্যবহারই 
পারে মানুষকে হ্বশিক্ষিত করে তুরতে। শিক্ষিত করানোর জন্বে গড়ে উঠেছে বিদ্যালয়, 

মহাবিষ্ঠালয় বিশ্ববিদ্যালয় কিন্তু দ্বশিক্ষিত হবার স্থান একমাত্র গ্রস্থাগার। 



প্রন্কাশনাহী নভুন আদল 

গোলোকেন্ছু ঘোষ 
( ২) 

বিনিময়ে গ্রধান ঝৌক 

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বই একটি প্রধান সামগ্রী অবশ্যই নয়। পশ্চিমী ছুনিয়ার প্রধান 

উৎপাদনকারী দেশগুলি থেকে মোট রানির শতকরা! এক ভাগেরও কম রপ্তানি হয় বই। 
১৯৬১ সালে মোট রপ্তানির মধ্যে বই রগ্তানির শতকরা অংশ ছিল এই রকম-__ইংলগড **৮১% ; 
নেদারল্যাণ্ডদ্ *'৭১% ; আমেরিকা **৫*%) ফ্রান্স *'৪৩%; স্থইজারল্যাণ্ড **৪১%; ফেডারেল 

জার্মাণী **২৪%। যা হোক, বইএর বাণিজ্য কিন্তু ক্রমেই বাঁড়তির দিকে । যদি বইয়ের 
দামকে হিসাবের মাপকাঠি না ধরে বই-এর ওজনকে হিসাবের মাপকাঠি ধর! যায়, তাহলে দেখা 
যাবে যে বই-এর রপ্তানি গত দশ বছরে প্রায় দ্বিগুণ বেড়েছে । 

পশ্চিম ইউরোপ এবং নেদারল্যাগুস্ 
পশ্চিম ইউরোপে তিন রকমের বাঁজার দেখতে পাওয়া যায়। 

(১) স্থানীয় বাঁজার; যেমন জার্ধাণী। অস্ট্রো-ঈইস গোষ্ঠির মধ্যে এই বাজার 
সীমাবনদ, অবশ্ত পোলাণ্ড ও আযেরিকা সমেত অন্য দেশের জার্মানভাষাভাষী সংখ্যালঘু 
সম্প্রদায়ের জন্য জার্মান ভাষার বইএর বাজার নামমাত্র বর্তমান । 

(২) আন্তরহাঁদেশীয় বাজার , যেমন ইংল্যাণ্ড। ইংরেজী বইএর বাজার ইউরোপে তেমন 
কিছু নয়, তুলনায় সামান্। আয়ের মোটা! অংশ আসে প্রাক্তন-সামজাজোর বর্তমান রূপান্তর 
কমনওয়েলথ থেকে এবং একদা উপনিবেশ বর্তমান আমেরিক। থেকে । 

(৩) মিশ্রিত বাজার; যেমন ফ্রান্স। ফরাসীভাষা-ভিত্তিক জোটের দেশগুলি এবং 
ফ্রান্সের গ্রাক্তন উপনিবেশগুলি নিয়ে ফরাসী ভাষার বইএর এই বাজার। ইউরোপের অন্তর্গত 
ফরাসী ভাষাভাষী দেশগুলি (যথা__স্থইজারল্যা্ড এবং বেনেলু দেশগুলি ) যে সব উপনিবেশ 

স্বাধীন হয়ে গেছে (যেথা প্রাচীনতম ক্যানাডা ও সর্বশেষ আলজেরিয়া ) তাদের সঙ্গে ভারসাম্য 

বজায় রেখেছে। 

নেদারল্যাগডস্-এর ব্যাপার ম্বতন্ত্র। এই দেশের বই প্রকাশন ও বিক্রয়ের এক দীর্ঘ 

এতিহ আছে। স্চদশ ও অষ্টাদশ শতকে ইউরোপের সকল স্বাধীনচিন্তা গ্রকাশের বাহক ছিল 
ডাচ বই। ন্ুচিস্তিত নীতির জন্তে ডাচ-প্রকাশন আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিস্তার বাহক হতে 

পেরেছে। 
নেদারল্যাগুস্ নেয় প্রচুর মোট প্রকাশনার যোল ভাগ হল অন্থবাদ) দেয়-ও অবশ্ত 

গ্রচুর। ১৯৪৬ থেকে ১৯৬* সনে বইএর রপ্তানি বেড়েছে তের.লক্ষ ডলার থেকে তিন কোটি 
তিরিশ লক্ষ ডন্লারে। আরো লক্ষ্য করার বিষয় এই থে ১৯৬* সনে প্রকাশিত সাত হাজার 



১৬৪ গ্রন্থাগার [ ভান্্র 

আটশত তিরানবব,ইটি বই (শিরোনাম )-এর মধ্যে এক হাজার একশ চষ্সিশটি বই বিদেশী ভাষায় 
প্রকাশিত; উদ্দেন্ট রপ্তানি করা। পৃথিবীর যে-কোন দেশের তুলনায় এই সাতে-এক অস্থপাত 
(অর্থাৎ__প্রতি আটটি প্রকাশিত বইএর মধ্যে একটি বিদেশী ভাষায়) সর্বোচ্চ । নেদারল্যাগুসএর 
জাতীয় ভাষ! বিস্তৃত নয়, তা সত্বেও ফ্রান্স বা ফেডারেল জার্মাণী থেকে লেদারল্যাগ্ুদ বেশি বই 

বিদেশে রপু|নি করে, অন্তত মূল্যের দিক থেকে ও । এই বইয়ের বাজার পৃথিবীর সর্বত্র প্রসারিত | 
বিস্তৃতি ও সুসমতায় তাঁর জুড়ি নেই। 

আমেরিকা! ও রাশিয়। 

ব্যবসায়ী দেশগুলির মধ্যে আমেরিক1 হল বই রপ্তানিতে নেতৃস্থানীয়। বিদেশে সাংস্কৃতিক 

প্রচারের ষে-নীতি আমেরিক] নিয়েছে, তার জন্তই এট। ঘটেছে। 

রাশিয়! সম্পর্কে একই কথ। প্রযোজা, কিন্তু রাশিয়ার মুদ্রামান তুলনা করার অস্বিধা 

থাকার দরুন এর হিসাঁব ধর! শক্ত । ১৯৫৭ থেকে ১৯৬১র মধ্যে রাশিয়ার রপ্তানি আটচন্িশ 

লক্ষ সত্তর হাঁজার রুধল থেকে এক কোটি আটাশ লক্ষ দশ হাজার রূবলে উঠেছিল। 

আমেরিকার বই-অন্ুবাদ কর্মস্থচী ১৯৫৭ সনে শুরু করা হয়। উদদেশ্ট--আমেরিকান 

বইএর অন্বাঁদ সারা পৃথিবীতে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের ও প্রতিষ্ঠানে এবং আমেরিকান 

ইনফরমেশন সাভিন গ্রন্থাগারগুলিতে বিতরণ করা । ১৯৬০ সনে বিতরিত বইএর সংখ্যা ছিল 

পয়যটি লক্ষ তিরানবব,ই হাজার তিনশ" পঞ্চাশ । 
রাশিয়ায় সংখ্যার সঙ্গে আমেরিকার সংখ্যার তুলনা করতে গেলে মনে' রাখতে হবে যে 

রধানি বাণিজ্যের পরিসংখ্য।নের মধ্যে আমেরিকার এই ধরণের মর্ধাদা-প্রকাশনের রঞ্টানি সংখ্যাও 

অন্ততূ্ত। তাছাড়। আমেরিকা রপ্তানি বৃদ্ধির জন্যে নানারকম কর্মসচীও গ্রহণ করে, যেমন 
যুদ্ধের পরবর্তী বছরগুলিতে ডলার বহিতুূ্ত এলাক1 থেকে ডলার মূল্যের বই কেনার স্বিধ! 

প্রদান এবং আফ্রিকা, নিকট প্রাচ্য ও দুর প্রাচ্য অঞ্চলে অতি সম্তায় ( দশ থেকে পনর সেন্ট 
মূল্যের মধ্যে ) বই বিক্রয়ের ব্যবস্থা । 

একটি বেশ মজার খিল দেখতে পাওয়া যায়। ১৯৬০ সনে আমেরিকা বই অঙ্থবাদ 
কর্মস্থচীর দ্বার! তেত্রিশটি বিদেশী ভাষায় বই অন্বাঁদ করে এবং রাশিয়! (নিজ দেশের ব্যবহৃত 
ভাষাগুলি ছাড়া ) বত্রিশটি বিদেশী ভাষার বই রপ্তানি করে। সংখ্যার মিল ছাড়াও দুই দেশের 

রপ্ত(নি কর! ভৌগোলিক অঞ্চলেরও সামগরন্য দেখতে পাওয়া যায়। 

রাশিয়ার রধানি বইয়ের দশভাগের ন'ভাগ রপ্তানি হয় সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে 

আমেরিকার রপানির অর্ধেকের কিছু কম রপ্তানি হয় অন্য ইংরেজি ভাষাভাষী দেশগুলিতে ; 

সে সব অঞ্চলে প্রধান প্রতিদ্বন্িতা ইংলগ্ডের সঙ্গে । 

রাশিয়া ও আমেরিক! ছুটি প্রধানশক্তির বই রপ্তানির পরিসংখ্যানের বিশ্লেষণ করলে 
সাধারণভাবে একটা ধারণ! পাওয়! যায় যে, কোন্ কোন্ অঞ্চলে তার! নিজেদের শক্তি কেন্দ্রীভূত 
করছে। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি বাদ দিয়ে অন্য যে সব অঞ্চলে রাশিয়া বই রপ্তানি করে 
তাদের শতকর! হার হল এই রকম £ পশ্চিম ইউরোপ ৪১%। ইংরেজী ভাষাভাবী আমেরিকা 



১৩৭২] প্রকাশনায় নতুন আদল ১৬৫ 

২১%; দূর প্রাচ্য ১৬%$ ল্যাটিন আমেরিকা ৬%; নিকট প্রাচ্য 8%; আফ্রিকা ৩%। 
অন্তান্ত ৭%। 

প্রধান জোরটা হল ইউরোপ এবং ইংরেজী ভাষাভাষী আমেরিকার উপরে । আশ্চর্য 
হবার কথা নয় যে আমেরিকার জোরট। হল দুর প্রাচ্যে এবং ল্যাটিন আমেরিকাঁয়। ইংরেজী 

ভাঁষাভাধী জোটের অঞ্চল বাদ দিয়ে আমেরিকার বই রপ্তানির শতকরা হার হল এই রকম। 
দূর প্রাচ্য ৩৩%; ল্যাটিন আমেরিকা ২৭%, ইউরোপ ২৫% নিকট প্রাচ্য ৮% আফ্রিকা 
৪% | 

প্রকাশনে প্রেরণ! যোগাবে পাঠকরা 
এইসব অতিকায় বিতরণ-5ক্রের আয়তন প্রতিবছর ক্রমাছ্বয়ে বেড়েই চলেছে। এর 

স্থুবিধা-অস্থুবিধা ছুরকমই আছে। স্থবিধাট। বিশেষ করে দেখা যাচ্ছে উন্নতিকামী দেশগুলিতে 

প্রয়োগ বিষ্ভার বই বিতরণের ক্ষেত্রে। , আমদানীকারী দেশগুলির পক্ষে প্রায় সর্বক্ষেত্রেই 
এই সব বই কোনমতেই প্রকাশ কর। সম্ভব হয় না| কিন্তু সাহিত্য প্রসঙ্গে বইএর ক্ষেত্রে 
এই কথাটা আদবেই প্রযোজ্য নয়। যতযাই বল হোক ন| কেন, সাংস্কৃতিক বিনিময়ের 

প্রকুষ্টতম বাইক হল সাহিত্য-প্রপঙ্গের বই। সাহিত্য-প্রসঙ্গের বইএর একট। বৈশিষ্ট্য হল যে 

এই সব বিষয়ের বই পাঠ করতে হলে পাঠকের সচেতন অনুষঙ্গ প্রয়োজন। স্থানীয় প্রকাশিত বা 
আমদানি-কর। বই যা-ই হোক-__পাঠককেই এই ধরণের বই প্রকাশনে উত্সাহ যোগাতে হবে। 

গ্রহণকারী দেশের জন্য গ্রকাশক-দেশগুলির অঙ্গবাদ-কর্মস্থচী অনুযায়ী প্রকাশিত বিপুল 

সংখ্যক বইগুলি সম্পর্কে পাঠকের কিছু বলার স্থযোগ থাকে ন|) কাজেই এই ধরণের অঙ্গবাদ 
কর্মন্থচী দ্বারা জনদাধারণের জন্ত লেখার মাধ্যমে প্রকৃত সাংস্কৃতিক উতৎকষ সাধনের কোন 
সহায়তা হয় না, বরঞ্চ ব্যত্যয় ঘটে । 

এই আশঙ্কার কথ| দুইটি দেশই উপলব্ধি করতে পেরেছে। রাশিয়া নিজ ভৌগোলিক 
সীমার বাইরে এখন বই গ্রকাশনের ব্যবস্থ। গ্রহণ করেছে, কাজেই পাঠক সাধারণের সঙ্গে প্রত্যক্ষ 
যোগাযোগের সুবিধা হয়েছে। 

১৯৬৪ সনে ওয়াশিংটনে প্রকাশনার উড একটি সম্মেলনের অধিবেশন বসে। 

অধিবেশন অনুমোদন করে যে পাঠক-দেশগুলিতেই প্রকাশন-উন্নতির কর্মনীতি গ্রহণ কর! 
উচিত এবং সেই-সব দেশের স্থানীয় প্রকাশনায় এবং বই বিক্রয়ে সাহায্য করা উচিত। 

যাই যোক এখন দুনিয়ার প্রকৃত বইয়ের বাজারের জন্যে দরকার- মুদ্রিত বই আমদানি" 
রপ্ানির চেয়ে পাঠক সাধারণের নৈকটেয এসে স্থানীয় অন্থবাদে উৎসাহ গ্রদান। 
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[ বর্তমান প্রবন্ধটির গ্রথম কিস্তি আষ।ঢ় মাসের "গ্রন্থাগার'-এ (বর্ষ ১৫, সংখ্য। ৩) প্রকাশিত 
হয়েছে। --সঃ গ্রঃ ] 



প্রন্থাগাব্র সংবাদ 

[ এই বিভাগে প্রকাশের জন্য পশ্চিমবঙ্গের সমন্ত গ্রস্থাগারকে সংবাদ পাঠাতে অনুয়োধ 

করি। গ্রন্থাগারের উল্লেখযোগ্য কর্মতৎ্পরতার বিবরণ সংক্ষেপে হুষ্পষ্টরপে লিখে পাঠাতে 

হবে। যাতে প্রেরিত সংবাদে বেশী পরিবর্তন এবং সম্পাদকীয় হস্তক্ষেপের প্রয়োঞ্জন না ঘটে 
সেজন্য সংবাদদাতাদের গ্রস্থাগার-এর পৃষ্ঠায় প্রকাশিত সংবাঁদগুলির দিকে নজর রাখতে বলি। 

এই প্রসঙ্গে গ্রন্থাগার" সম্পাদক শ্টামপুরে অনুষ্ঠিত উনবিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সন্মেলনেয় 

্রস্তাবগুলির প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চান। সম্মেলনের প্রন্তাবাবলী *গ্রস্থাগার'-এর 
পঞ্চদশ বর্ধ দ্বিতীয় সংখ্যায় (৮৩ পৃঃ) প্রকাশিত হয়েছে । বিশেষভাবে ২নং ও ৩নং প্রত্তাবে 

গ্রন্থাগার" সম্পাদকের প্রতি সম্মেলন যে নির্দেশ দিয়েছেন তার প্রতি আমি সংশ্লিষ্ট সকলের 

দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং এ বাপারে সকলের সহযোগিতা! প্রার্থনা করি । --সম্পা্দক, গ্রন্থাগার | ] 

কলকাতা 

পরিতোষ স্মৃতি পাঠাগার । চেতল!। কলকাতা-_২৭ 
গত ১১ই জুলাই পাঠাগারের অষ্টম বাধিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। 
সভায় ১৯৬৪-৬৫ সালের আয়-ব্যয়ের পরীক্ষিত হিসাব পঠিত ও গৃহীত হবার পর 

১৯৬৫ সালের জন্য পাঠাগারের কর্মকর্ত। ও কার্ধকরী সমিতির সন্ত নির্বাচন করা হয়। পৌর- 

সভার স্থানীয় কাউন্সিলর শ্রীমণি সান্তাল সভাপতি, শ্রী অমলকুমার গোস্বামী সম্পাদক ও 
জ্বীমশোক দাস গ্রন্থাগারিক নির্বাচিত হয়েছেন । 

বর্তমান বৎসরে মোট পুস্তকের সংখ্য। দঈড়িয়েছে ২১৫২টি। গত এক বছরে পুস্তকের 

সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৮৬টি। পাঠাগারের জগ্ত সামান্য মাসিক পারিশ্রমিকের বিনিময়ে একজন 

কর্মী নিয়োগ করা হয়েছে। এই পারিশ্রমিকের কিছু অংশ পাঠাগারের কার্যকরী সমিতির 
সদশ্তগণ শ্বেচ্ছায় বন করছেন। আলোচ্য বৎসরে পাঠাগারের আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ 

যথাক্রমে ৬৬৪৭১ টাক1 ও ৫২৩৩৮ টাকা 

গ্রতি বৎসরের গ্তায় এ বৎসরও কলকাতা পৌর প্রতিষ্ঠান পাঠাগারকে ১৫৭২ টাঁকা 
সাহায্য বাবদ দিয়েছেন । 

নদীয়া জেল। গ্রন্থাগার | কুষঝ্গনগর ৷ 
নদীয়া জেলা গ্রন্থাগার পর্যদের দশম বাধিক সাধারণ সভা গত ৪ঠ| জুলাই অনুষ্ঠিত হয়। 

পর্ষদের সম্পাদক শ্রীকামিনী কুমুদ চৌধুরীর ( জেল! সমাজ-শিক্ষা অধিকত1) ১৯৬৪-৬৫ সালের 
কার্ধ বিবরণী থেকে দেখা যায় আলোচ্য বৎসরে পুস্তকসংখা স্থানীয় বিভাগে ১১১২২৩টি 
এবং বুক মোবাইল বিভাগে ৬,৪৯৫টি। মোট ১৮,৭১৮ পুস্তক সংগৃহীত হয়েছে। গত বৎসর 
এই সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৯,৯০৩টি ও ৬,২২৮টি এবং মোট ১৬,১৩১টি। 
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সদন্ত সংখ্যা £ প্রতিষ্ঠান সদন্য ১** জন, পদাঁধিকার বলে ৪ জন, ৩ জন, আজীবন ও 
৩২১ জন সাধারণ-_-মোট ৪৩৩ জন। 

পুস্তক আদান প্রদান £ স্থানীয় বিভাগে বাড়ীতে পড়বার জন্য ১৯৩৯২টি পুস্তক দেওয়া 
হয়েছে। এর ১৫,৪৪৪টি গল্প ও উপন্তাস এবং ৩,৯৪৭টি অগ্ভান্ত শ্রেণীর । 'পাঠাগারে পঠিত 
পুস্তকসংখ্য! ৫,৮৯৩টি এবং পত্র পত্রিকা ১,২৪৩টি। ভ্রাষ্যমান বিভাগে আলোচ্য বৎসরে মোট 
৩৫৯৭০৮টি পুস্তক ও পত্র পত্রিক। আদান-প্রদান হয়। পুর্ব বংসরে এই সংখ্যা ছিল ৩৭,২৩৯ । 
প্রতিষ্ঠান সদস্তদের ৯,১৮০টি পুস্তক দেওয়! হয়েছে। 

এ বৎসর জেলা গ্রন্থাগারের উদ্ঠোগে নিখিল ভারত সমাজ শিক্ষা দিবস, সন্য-সাক্ষরদের 

জন্ত লিখিত পুস্তকের প্রদর্শনী, সমাজশিক্ষা ও গ্রস্থাগার-বিষণের চিত্র-গ্রদর্শনী অহুষ্ঠিত হয়। 

গ্রন্থাগারে বোর্ড-ডিপপ্লের মাধামে বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি পাঠকদের নিয়মিত দৃষ্টি আকর্ষণ করা 
হয়। গ্রন্থাগারের জন্য এই বৎসর ১,৩৭*'২০ টাক|ব্যয়ে ছাল র্যাক ক্রয় করা হয়েছে। 
বর্তমানে নদীয়া জেলায় জেলা-গ্রন্থগার ব্যতীত নবদ্ধীপে একটি শহর গ্রন্থাগার ও রাণাঘাটে 
একটি মহকুম। গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে । ফুলিয়'য় বাংল! রামায়ণকার জাতীয় কবি 

কৃতিবাসের স্থৃতিলৌধ ও সংশ্লিষ্ট জনমিলন-কেন্ত্র ভবনের নির্মাণ কার্য সমাগ্ত-প্রায়। এ ছাড়। 
এই জেলায় সরকারী সাহাধ্যপুষ্ট মোট মঞ্গুরীকৃত ২৭টি গ্রামীণ গ্রন্থাগারের মধ্যে ১৯টির 
কাধ পুর্ণভাবে চালু হয়েছে। 

হুগলী 

ত্রিবেণী হিতসাঁধন সমিতি পাবলিক লাইব্রেরী । ত্রিবেণী। 

'মুক্তবেণীর গঙ্গা যেথায় মুক্তি বিতরে রঙ্গে' সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। 

[ “ুগলী জেলায় গঙ্গাতীরস্থ হিম্দুতীর্ঘ ও শহর; বানডেল-বারহারোয়া লাইনে কলিকাতা 

হইতে ৩* মাইল। আ্রিবেণীর অপর নাম মুক্তবেণী'-_নবজ্ঞানভারতী ] 
পাঠাগারের ৪৫তম বাক সাধারণ সভা ( ১৯৬৪-৬৫ ) গত ১-৮-৬৫ তারিখে অনুঠিত হয়। 

১৯৬৩-৬৪ ও ১৯৯৪-৬৫ এই দুই বৎসরের কার্ধ-বিবরণী থেকে তুলনামূলক সংখ্যাতত্ব নীচে 
দেওয়া হল £-- 

১৪৯৬১৩-৬৪ ১৪৬৪-৬৫ 

সভ্যসংখ্যা-- ৫৭৫ ৩৬৮ 

পুশ্তক সংখ্যা- ৩৭৯৯ ৪১৩৫ 

ইংরাজী পুস্থক _ ৩৬ ৩৬৬ 

বাংলা পুস্তক-_ ৩৪৩৯ ৩৭৩৯ 
বাধানো পত্র-পত্রিকা ৩৫৭ ৩৫ 
সাময়িক পত্রিকা- ১৯২১ ১৬৫৭ 

সভ্যগণকে প্রদত্ত পুস্তক- ২১,৮১৩ ১৮৯৮৮ 
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১৯৬৩-৬৪ ১৪৯৬৪-৬৫ 

পাঠগৃহে দৈনিক উপস্থিতি- ২২ ১৪. 

[পাঠকক্ষে রক্ষিত রেজিস্টার-ৃষ্টে 
নৃতন পুস্তক ক্রুয়- ৮৯৭৯৫ ৮৮২৬৪ 

মোট আয়- ৪৩১৯,১৯ ৩৫.৬২.০৯ 

[ আয়ের উৎস সভ্যের চাঁদা, ভন্তি ফি ও জমার টাকা, পৌরসনা৷ ও সরকারী সাহায্য এবং 

অন্ান্ত উপায়ে সংগৃহীত ] 

মোট ব্যয়-- ৪৩০ ১,৯৮ ৩২৯৫,৮৯ 

পৌরসভার সাহায্য--. ২৫০. চিত 

সরকারী সাহীধ্য (১৯৬২-৬৩) ৩০০, ০ 

কর্ম পরিষদের সভা-_- ১৯ ১৬ 

পাঠাগারে ১ খানি ইংরাজী ও ৩ খানি বাংল! দৈনিক সংবাদপত্র ৫ খানি সাধাহিক ৫ খানি 
পক্ষিক ও ১৩ খানি মাসিক পত্র মোট ২৩ খান! সাময়িক পত্র-পত্রিকা রাখ! হয়। 

নীচে পাঠাগারে গত ছুই বৎসরে মোট সংগৃহীত বিভিন্ন শ্রেণীর বাংলা পুস্তকের সংখ্যা 
বৃদ্ধির একটি বিবরণ দেওয়] হল £__ 

শ্রেণা ১৯৬৩-৬৪ ১৯৬৪-৬৫ সালে ১৯৬৪-৩৫ 

সালে মোট সংযোজন সালে মোট 
উপন্যাস ১২৯০ ১৫০ ১৪৪ 

গল্প ১৫৮ ৬ ১৬৪ 

ভ্রমণ ৯৩ ণ ১৩৩ 

প্রবন্ধ ও আলোচনা ২৫৯ ৪ ২৬৩ 

কাহিনী ও রম্যরচনা ১০০ ্ ১০৭ 

জীবনী ও শ্থৃতিকথা ১১১ ণ ১১৮ 
ইতিহাস ৫৮ ১ ৫8 
কবিত! ও গীতিনাট্য ১৩৩ ২ ১৩৫ 
নাটক ১৫৪ ৮ ১৫৪ 

ধর্ম ৮৫ ২ ৮৭ 

রহন্য উপন্যাস ২১৫ ৩৪ ২৪৫ 

গ্রস্থাবলী-রচনাসংগ্রহ ১৬৬ ৮ ১৭৪ 

বিজ্ঞান» ৪৫ && ৪6৫ 

সঙ্গীত ১৫ ৮ ১৫ 

স্বাস্থ্য ও খেলাধূলা ১২ ৯ ৪ 
দর্শন ১১ ১ ধু 

অর্থনীতি ৪ ৯ ্ 
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বন্তৃতাবলী ৪ ৰ ্ 
ভূগোল ২ ১ ২ 

কিশোর ও শিশুসাহিত্য ৩ ৭ ৪৫৮ 

কোষগ্রন্থ ও অভিধান ১* * ১০ 
বিবিধ ১২৬ ৬ ১৩২ 

মোট ৩৪৩৯ ৩৪৭ ৩৭৩৪ 

এ ব্খমর বাংসরিক সাধারণ সভা ছাড়া সংবিধান সংশোধনের জন্য একটি বিশেষ সাধারণ 

সভা ডাকা হয়। পাঠাগারের উদ্যোগে প্রতিপালিত বিবিধ অনুষ্ঠানের মধ্যে সর্বভারতীয় সমাজ 

শিক্ষার্দিবন, গ্রন্থাগারদিবস* পাঠাগারের প্রতিষ্ঠাদিবস, ন্তোজী জন্মদিবস, প্রজাতন্ত্র 

দিবস, বাংল! নববর্ধ, রবীন্দরজন্মোসব, নজরুলজয়ন্তী, জওহরলাল নেহেরুর প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী 
ও সম্বতীপুজা উল্লেখযোগ্য । 

বর্তমান বৎসরে শ্রীব্যোমকেশ মজুমদার সভাপতি, শ্রীননীগোপাল বন্দোপাধ্যায় সাধারণ 

সম্পাদক এবং শ্রীঅসীম কুষার বিশ্বাস গ্রস্থাগারিক নির্বাচিত হয়েছেন। 

দুলালম্মৃতিসংসদ। খাজুরদহ। ধনিয়াখালি। 

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত সংসদের প্রথম বাধিক সাধারণ সভায় ( ১৯৬৪-৬৫ ) ভ্রীগ্রবোধচন্্র 

বেরা সভাপতি, শ্রীঅজিত মোহন কুমার সাধারণ সম্পাদক, ও স্থানীয় এম. এল. এ, 

্্ীবীরেন্্রনাথ চৌধুরী প্রধান উপদেষ্টারূপে কার্যকরী সমিতিতে নির্বাচিত হয়েছেন। 
পাঠাগার বিভাগ :--পাঠাগারের পুস্তক সংখ্যা! ৫*৭টি এবং সভ্য সংখ্য। ৫ণজন। পাঠাগারে 

৩খানি দৈনিক ও * খানি মাসিক ও পাক্ষিক পত্রিক] নেওয়া হয়। পাঠাগারটি পশ্চিমবঙ্গের 

১৯৬১ সালের ২৬ নং ধারাছসারে রেজেষ্ট্রকৃত। উপজাতি কল্যাণের জন্য নৈশবিষ্ভালয় 

পরিচালনা, শিশু কল্যাণ বিভাগ, শরীর চর্চ। ও খেলাধুল্ণ বিভাগ, প্রাথমিক চিকিৎসা! বিভাগ 
সমাজ কল্যাণ বিভাগ এবং সাংস্কিতিক ও ধম অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্য এই সংসদের অন্থান্ত 

বিভাগের কাধাবলীও উল্লেখযোগ্য | 
2৮5 611711)ানাতাতিব, 



ব্রাতা-ব্রিচিত্রা। 

কৰি যেটসের জন্পশতবাধিকী 
আয়র্লগ্ুর কবি উইলিয়াম বাটলার য়েটুসের ( ড/. 8. 6৪) জন্ম হয়েছিল ১৮৬৫ 

সনে। সুতরাং এই বছর পৃথিবীর সর্বত্র কবি গেটসের অন্ুরাগিবৃন্দ তার জন্ম-শতবাধিকী 

পালন করছেন। 

য়েট্সের পিতা ছিলেন একজন আইরিশ চিত্রকর। গেটস নিজেও প্রায় তিন বৎসরকাল 

চিত্রবিষ্যা শিক্ষার ক্লাসে অধ্যয়ন করেছিলেন। পরে তিনি সাহিত্য-চর্চ। স্থরু করেন। তার 

প্রথম গ্রন্থ ১৮৮৬ সালে প্রকাশিত হয়। তিনি আইরিশ থিয়েটারের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। 

রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্লির কবিতাগুলির ইংরেজী অনুবাদ করে ইয়োরোপে তাকে পরিচিত 

করেছিলেন বলে কবি যেটুন আমাদের দেশে বিশেষভাবে পরিচিত; 

ইংলগ্ডের বিরুদ্ধে আয়র্লগ্ডের রাজনৈতিক বিদ্রোহ এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে য়েটুস সক্রিয় 

অংশ গ্রহণ করেছিলেন। আদল শ্বাধীনতা লাভ করার পর তিনি এর সিনেটের একজন 

সদস্যও হয়েছিলেন । 

তিনি ১৯১৩ সালে সাহিত্যের জন্ত নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৩৯ সালে তার 

মৃত্যু হয়। 

জাকার্তায় বইয়ের বহ,ৎসব 
দেশকে সাংস্কৃতিক ভাঙ্গনের হাত থেকে রক্ষ। করবার উদ্দেস্তে সম্প্রতি জাকার্তায় এক 

«দেশপ্রেমিক জনত| প্রায় ১৩ কোটি টাক! ( ইন্দোনেশীর ) মূল্যের বই ও রেকর্ড পুড়িয়ে 

দিয়ছে। গত ১৬ই আগষ্ট ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা দিবসে এই কাণ্ড ঘটে। ভতম্মীভূত 

বই পত্র ও রেকর্ডগুলির মধ্যে বীটলদের গানের রেকর্ড এবং আমেরিকার কয়েকটি গায়ক দলের 

'রক্্-এন্রোল" গানের রেকঙ উল্লেখযোগ্য | 
সুত্র ; হিন্দুঃ মাত্র'জ ( ১৭ই আগষ্ট) 

কেরালায় বিস্তালয় গ্রন্থাগারের অনুপযুক্ত বলে ঘোষিত পুস্তক 

সম্প্রতি ২৩৩টি মালয়ালম পুস্তক কেরালার বিগ্যালয় গ্রন্থাগার সমূহে রাখার অনুপযুক্ত বলে 

ঘোধিত হয়েছে। নিষিদ্ধ পুস্তকগুলির মধ্যে ১৫১টি উপন্যাস, ৩৯টি কাব্য, ৮টি ইতিহাস 

ও জীবনী, ৬টি বক্তৃতা ও ভ্রমণ কাহিনী, ১৭টি নাটক, ৮ খণ্ড ভল্লাথল গ্রস্থাবলী, ৩টি ছোট গল্প, 

১টি ডিটেকটিভ এবং ৮টি অন্তান্ত পুস্তক আছে। 

অন্থ্পযুক্ত এই বইয্মের তালিকায় কে, এম. পানিকরের "নির্বাচিত কবিতা' এবং “ইন টু চায়নাজ, 

জোসেফ মুন্দাসেরির "চীনা মুন্নোত সি, অদ্যুত মেননের “সোভিয়েট ল্যাণ্ড, ই, এম* এস. 

মৃতদের 'স্যাশন্তাল প্রব্েম ইন কেরালা”, খাজা আহমদ আব্বাসের “দি চায়না আই স' 

ড, মূলুক রাজ আনন্দ-এর “কুলি এবং 'সোয়ান সং অব আ্যান্ এম এ ও বিখ্যাত কবি 

ভল্লাথলের ণবিলাম লতিকা' বইটিও আছে। 
বৃত্র : হিন্দু, মান্রাজ (ই আগষ্ট) 



১৩৭২ ] বার্ডা-বিচিত্র! ১৭১ 

তামিলভাষায় শিশুদের জন্ত বিশ্বকোৰ 
তামিল আকাদমী ৭ খণ্ডে শিশুদের জন্য একটি বিশ্বকোষ বা এনসাইক্লোপিডিয়! সংকলন 

করছেন। মাদ্রাজের মুখ্যমন্ত্রী শ্ীভ্বংসলম্ সম্প্রতি অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই 
বিশ্বকোষের একটি নমুনা! পুস্তক! সাংবাদিকদের দেখিয়েছেন। 

চোদ্দ বছরের কম বয়স্ক ছেলেমেয়ের জন্য এই কোধগ্রস্থটি রচিত হবে। অফসেট মুদ্রণ 
পদ্ধতিতে মুক্রিত এই বিশ্বকোষের প্রতি খণ্ডের পৃষ্ঠ] সংখ্যা হবে ১৪৪ এবং একে যাতে শিশুদের 

কাছে আকর্ষণীয় করে তোল! যাঁয় সেজন্ত এতে বহ্ুবর্ণরপ্রিত চিত্র ও নানারূপ অলংকরণ 

সংযোজন করা হবে। এই বিশ্বকোষের সম্পূর্ণ সেটের জন্য খরচ হবে ১২ লক্ষ টাকা-_রাজ্য 
ও কেন্দ্রীয় সরকার এই ব্যয় বহন করবেন। বিশ্বকোষ সমাপ্ত হতে সাত বছর লাগবে। প্রথম 

খগ্ুটির কাঁজ শেষ করতে ১৮ মাস লাগবে এবং এটির মোট ১০,০*০ কপি ছাপানে! হবে। 
প্রতিথগ্ডের দাম ঠিক করা হয়েছে দশ টাকা । তবে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি সহযোগিতা করলে দাম 

আরো! কমানো যাবে বলে আশ। প্রকাশ কর! হয়েছে । ছোটবেল। থেকেই ছেলেমেয়ের! যাতে 
বিজ্ঞানের গ্রতি আগ্রহশীল হয় সেজন্য এই কোধগ্রস্থে বিজ্ঞানের বিষয়গুলির ওপর বিশেষ জোর 

দেওয়া হবে। 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, বহুকাল পুর্বেই বাংলাভাষায় যোগেন্ত্রনাথ গুধ সম্পাদিত 
১* খণ্ডে শিশু ভারতী' নামে শিশুদের বিশ্বকোষ প্রকাশিত হয়েছে। 

সুত্র £ হিন্দু, মাদ্রাজ (১৭ই আগস্ট ) 

কুরালের রচনা বঙ্গীর উর্দু অনুবাদ 
তামিল সাহিত্যের বিখ্যাত ক্লাসিক লেখক থিরু কুরালের রচনাবলীর উদ অন্থবাদ গ্রকাশ 

উপঙক্ষে অন্ধের গবর্ণর শ্ীপন্তম থান পিল্লাই বলেন যে, তাষিঙ সাহিত্যের অন্যান্য শ্রেষ্ঠ গ্রস্থ- 

গুলিরও উদ অন্বাদ হওয়| প্রয়োজন। তিনি বলেন জাতীয় সংহতি রক্ষা! কেবলমাত্র হিন্দী 

শিখলেই হবে না--এজন্ত অন্যান্য আঞ্চলিক সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে সকলেরই অবহিত 

হতে হবে। অনুবাদের কাঁজ সাহিত্য-আকাদমীর উদ্যোগে কর! হয় এবং ত্রিচিনাপন্ধীর 
জামাল মহম্মদ কলেজের উদবিডাগের প্রধান অধ্যাপক হসরৎ স্থুরাবর্ী এই রচনাবলী অনুবাদ 
করেন। সথত্র £ হিন্দু মাদ্রাজ (১*ই আগষ্ট) 
দিল্লীতে টেলিভিশন কেন্দ্রের উদ্বোধন 

সম্প্রতি দিল্লীতে প্রাত্যহিক টেলিভিশন ব্যবস্থার উদ্বোধন করতে গিয়ে রাষ্ট্রপতি ডঃ রাঁধা- 

কৃষ্ণণ বলেছেন যে, দেশের বিভিন্ন অংশের প্রামান্ত চিত্র ইত্যাদি টেলিভিশনের মাধমে দেখিয়ে 
জাতীয় সংহতিকে দৃঢ় করতে হবে। আমাদের দেশের নরনারীর গুণগত পরিবর্তনে এই 
টেলিভিশন ব্যবস্থাকে কাজে লাগানো হবে; তাদের কদর্য রুচিসম্পন্ন করে তোল! এর উদ্দেশ্ট নয় । 

চতূর্থ পঞ্চবাধিক পরিকল্পনায় মাদ্রাজ, বোম্বাই এফং কলকাতাতেও এই টেলিভিশন ব্যবস্থা 
সম্প্রসারিত করা হবে। পশ্চিম জার্মাণ গবর্ণষেন্টের সহযোগিতায় টেলিভিশনের এইরূপ 
সর্বাধুনিক ই,ডিয়ো নির্মাণ করা সম্ভব হয়েছে। 

সত্র £ হিন্দু; মাত্র (১৭ই আগস্ট ) 



১৭২ গ্রন্থাগার [ ভান 

যুক্তরাষ্ট্রের যন্তরবিষ্ভা-বিষয়ক পুস্তকাদির প্রদর্শনী 
আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় কতৃক প্রকাশিত ৭ হাজার কারিগরী ও বিজ্ঞান বিষয়ক 

পুস্তকের প্রদর্শনী শীঘ্রই ভারতের বড় ঝড় শহরে খোলা হবে। আগামী ১*ই থেকে ২৯শে 

সেপ্টেথর নয়াদিষ্লীর কনট সার্কাসের কাছে নতুন ওয়াই এম সি এ-র ভবনে এই প্রদর্শনী চলবে। 

পূর্তবিষ্যা, স্থাপ ত্যশিল্প, শিল্পণত প্রযুক্তি বিদ্যা, রসায়ণশান্ত্, গণিতবিষ্ঞ।, জীববিস্ভা, পদার্থবিদ্যা, 
প্রাণিততব, কৃষিশান্ত্, ভেষজবিদ্য!, জনস্বাস্থ্য, ভৃগোল-বিজ্ঞান, ইলেক্ট্রনিক্স ও ইলেক্ট্রোটেক্ 

নিক্স ইত্যাদি হরেকরকমের পুস্তক এই প্রদর্শনীতে স্থান পাবে। 
বর্তমান পরিকল্পনা অনুসারে যন্ত্রধিষ্যা বিষয়ক বই-এর প্রদর্শনী বোম্বাই, হায়দরাবাদ, 

বাঙ্গালোর ও মান্জাজ শহরেও খোল] হবে। 

সুত্রঃ আমেরিকান রিপোর্টার (২*শে আগস্ট ) 

কারিগরী বিজ্ঞানের পুস্তকাদির আন্ত'জ।তিক যষ্ঠ প্রদর্শনী 
এই বৎসর বুাপেন্তের আন্তর্জাতিক মেলার যণঠ আন্তর্জাতিক কারিগরি বিজ্ঞানের পুস্তকের 

প্রদর্শনীতে ১৩টি দেশ থেকে ৭২টি গ্রকাশক অংশগ্রহণ করছেন। এই প্রদর্শনীতে একমাত্র 

সোভিয়েট ইউনিয়ন থেকেই ২০টি প্রকাশনসংস্থ। যোগ দিচ্ছেন। পৃথিবীর সব প্রান্ত থেকেই 

নামকর! প্রকাশকর1 এখানে আসছেন এবং এদের ভেতর ম্যাগ্রোহিল, আযাকাডেমি পাবলিসাস? 

আযডিশন ওয়েস্লে, কেন্বিজ ইউনিভাপিটি প্রেস, পারগামন প্রেস, স্তর আইজাক পিটম্যান 
এও সন্দ ইত্যাদি ইংরেজী বইয়ের প্রকাশকরা ছাড়া জার্মান, স্থইস, চেক গ্রভূতি প্রকাখকরাও 

আছেন। ১৯৬৭ মালে প্রথম এই আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী সুরু হয়। | 

স্ত্রঃ হাংগ্রোপ্রেসইকনযিক ইনফরমেশন (১৯ শে জুন) 

অজন্তার ভাব্বর্য ও মৃযরাল চিত্রা বলী-সংরক্ষণের ব্যবস্থ। 
ভারত মফররত এক ইউনেস্কে। মিশন সম্প্রতি অজন্তা ও এলোরার ভাস্কর্য ও মৃারালগুলি 

সংরক্ষণের জন্ত আধুনিক কলাকৌখল ও সংরক্ষণ পদ্ধতির স্থপারিশ করেন। এই মিশনে 

ইন্টরন্যাণনাল সেন্টার ফর দি প্রিঞ্জারভেশন আযাগ্ড রেস্টোরেশন অব কালচারাল প্রপারটি'র 

ডিরেক্টর শ্রীধুত হ্ারন্ড প্রেগারলিখ এবং বেলজিয়মের 'রয়াল ইনষ্টিটিউট ফর দি প্রিঞজারভেশন 

অব কালচারাল প্রপারটি'র প্রধান শ্রীযুত পল কোরমান্স আছেন। 
মিশন তদের রিপোর্টে বলেছেন যে অজন্তা এবং এলোরার চিত্র/বলী ও ভাম্বর্ধ কতকটা 

নৈস্সিক কারণে এৰং কতকটা সংরক্ষণকারীদের অবিমৃয্যকারিতায় নষ্ট হতে চলেছে। 
সুত্র £ হিন্দু,মাত্রাজ (৭ই আগস্ট) 



চিঠিপত্র 

[ পত্রে প্রকাশিত মতামতের জন্য সম্পার্ক অথব! "বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ দায়ী নন। 
“চিঠিপত্র” বিভাগে গ্রকাঁশের জন্য চিঠি যে-কেউ দিতে পারেন। ছাপাবার উপযুক্ত বলে 

বিবেচিত হলে এবং পত্রিকায় জায়গ! থাকলে পত্র ছাপানে। হবে। পত্রিকায় লেখ! পাঠাবার 

যে নিয়ম--চিঠির বেলাতেও এক্ূপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্রে লিখে পত্রলেখকের পুর। নাম- 
ঠিকানা দিতে হবে। পত্র সংক্ষিপ্ত, যুক্তিপূর্ণ এবং সম।লোচন| গঠনমূলক হওয়া বাঞ্থণীয়। 

পত্রের দৈর্ঘ্য ষেন কোন ক্রমেই এক পৃষ্ঠ। অতিক্রম না করে। প্রয়োজনান্যায়ী পত্রের 
সংশোধন ও সম্পাদন করবার অধিকার সম্পাদকের অবশ্যই থ।কবে। ] 

জেলা, আঞ্চলিক ও গ্রামীণ গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতনব্রম 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার দীর্ঘ ১৪ বছর পরে গ্রস্থাগারিকনের সাধারণ শিক্ষকদের ন্যায় বেতনক্রম 

চালু করেছেন। এতদিন যাবৎ গ্রস্থাগারিকর] বাপ] (1৫) বেতন পেতেন। সাধারণ শিক্ষক 
ও গ্রস্থাগারিকের দায়িত্ব এক নয়। স্বরাঁং সাধারণ শিক্ষকের মতে। গ্রন্থাগারিকের বেতন 

হার এক হওয়া মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়। নিম্পে সাধারণ শিক্ষক ও গ্রস্থাগারিকের কাজ- 
কর্মের গ্রভেদ দেখাচ্ছি । 

(১) কার্ধ-সময় £_শিক্ষকদের কাধ সময় গ্রন্থ।গারের মতে? ৭ ঘণ্ট। নয। 
(২) ছটি-ছাটা :-_বিস্ালয়ে ছুটি গ্রচুর। যেমন--গ্রীঙ্মের ও পূজার ছুটি। 

কিন্তু, গ্রন্থাগার সরকারী ছুটির দিনই বন্ধ থাকে। 
(৩) বাড়তি-আয় £--প্রাইছেট পড়ানে॥ পরীক্ষার খাত। দেখ! ও গার্ড দেওয়। ইত্যাদির 

জন্য শিক্ষকের বাড়তি আয় আছে। কিন্তু, গ্রন্থাগারিকের কোন বাড়তি আয় নেই। 
(৪) গুরু দায়িত্ব £__গন্থ'গারের যাবতীয় কাজ-কর্ধের দায়িত্ব প্রকৃতই গ্রস্থাগারিকের 

ওপর ন্থন্ত থাকে। প্রধান শিক্ষকের মতোই তার অসীম দায়িত্ব বহন করতে হয়। 

কিন্তু ছুঃখের বিষয়, সরকার গ্রন্থাগ।রিকদের সাধারণ শিক্ষকদের মতো৷ বেতন হর চালু 

করেছেন। আঞ্চলিক (4১:6৪) ও গ্রামীন (2০1৪1) গ্রস্থাগারিকদের কোন ছুমূ'ল্য ভাতা কিংবা 

মহার্থ ভাতার ব্যবস্থ! সরকার আদৌ করেন নি। এ ছাড়া, গ্রন্থাগারের অন্থান্ত কর্মীর বেতন. 
হারও নৈরাশ্জনক । 

এজন্য আমি মাননীয় শিক্ষা! ও অর্থমন্ত্রীকে অতি সত্বর ভেবে দেখবার জন্য সত্রিবন্ধ 
অন্গরোধ জানাচ্ছি। ইতি-- 

প্ীমদন মল্লিক 
গ্রন্থাগারিক, তরুণ পাঠাগার রুরাল লাইব্রেরী, 

আসানন্গর, নদীয়া । 

[ আলোচ্য গ্রন্থাগারকর্মীদের নতুন বেতনক্রম নিম্নরূপ ( ১লা এপ্রিল, ১৯৬৪ থেকে ) 
হয়েছে জেলা গ্রস্থাগারিক £ (অনার্ল সহ গ্রন্থাগারবিজ্ঞানে ডিপ্লোমা) ২১০-১০-৪৫*২। ভ্ভাতা 
২৫২ টাকা । ( অনার্প নেই অথচ ডিপ্লোমা! আছে তাদের জন্য ): ১৬৭-৭-২২৩-৮-২৯৫২। 
ভাতা ২৫২ টাঁকা। জেল! গ্রন্থাগারের আযামিস্ট্যাট লাইত্রেরীয়ানের (বর্তমানে ১টি জেলা 
গ্রন্থগারেই এ পদ আছে) জন্ত শেষোক্ত বেতনক্রম স্থপারিশ করা হয়েছে। লাইব্রেরী 
আযাসিন্টযান্ট, এরিয়া লাইব্রেরী ও রুরাল লাইব্রেরীর গ্রস্থাগারিক ( যোগ্যতা-হ্কুল ফাইনাল ও 
রস্থাগারবিষ্তায় ট্রেণিং ) ৮*-১-৯*-২-১১*-১-১২*। কোন ভাতা নেই।--সম্পাদক; গ্রন্থাগার" ] 



পর্রিঘদ কথা৷ 

পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষা! কমিশনের সফর 

গত ২২শে থেকে ২৮শে আগস্ট বিশ্ববিদ্যালয়-মপ্তুরী-ক মিশনের চেয়ারম্যান ডঃ ডি এস 

কোঠারীর সভাপতিত্বে গঠিত শিক্ষ/! কমিখন পশ্চিষবঙ্গ সফর করেন। কমিশন জাতীয় স্তরে 

একই শিক্ষণ ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্দেশ্টে বিভিন্ন রাজ্যের শিক্ষার মান পর্ধালোচন! করে দেখছেন। 

এর! আসাম, উড়ি্য। ও কেরালা ব্যতীত অন্যান্য সকল রাজ্য সফর ইতিমধ্যেই সমাপ্ত 
করেছেন। আগামী ১ল! মার্চের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এদের রিপোর্ট পেশ করতে হবে। 

কলকাতায় শিক্ষ। কমিশন বিভিন্ন বিশ্ববিষ্ঠালয় ও শিক্ষায়তন পরিদর্শন করেন এবং বিভিন্ন 

ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সহিত সাক্ষাৎ বরেন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদও গত ২৮শে আগস্ট 

কমিশনের সঙ্গে দেখা করে শিক্ষাক্ষেত্রে গরন্থাগারগুলির সমন্। নিয়ে আলোচনা করেন এবং 
একটি ম্মারকপত্র পেশ করেন। এই ম্মারকপত্রে প্রাথমিক স্তর থেকে আরম্ভ করে বিশ্ববিষ্ালয় 

পর্যন্ত গ্রন্থ'গারসমূহ্থের সমস্তাগুলি তুলে ধরা! হয়েছে। শিক্ষাসংশ্লষ্ট গ্রন্থাগারের সঙ্গে পাঁবলিক 

লাইব্রেরীর সম্পর্ক, বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের কাজের সময়, আসবাব পত্র, গৃহ, পুস্তকসস্ভার, কর্মী- 
সমস্তা, পুস্তক নির্বাচন, পুস্তক উৎপাদন প্রভৃতি সমন্া ছাড়া গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন এবং 
মর্ধাদার প্রশ্নটিও স্মারকপত্রে সন্গিবিষ্ট হয়েছে। তাছাড়া কমিশনের রিপোর্ট যাতে কাধকরী 

করবার ব্যবস্থ। হয় তার জন্যও অনুরোধ জানান হয়েছে। এই সাক্ষাৎকারে বঙীয় গ্রন্থাগার 

পরিষদের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন সর্বশ্রী প্রমীলচন্ত্র বন্ধ, বিমলেন্দু মজুমদার, বিজয়ানাথ 

মুখোপাধ্যায় ও সোরেন্্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় । 

পরিষদের বিভিন্ন সমিতির কর্মে ভ্ম 

গত ২৫শে জুলাই কাউন্সিলের সভায় পরিষদের বিস্ভিন্ন সমিতি গঠিত হয়েছে সে সংবাদ 
গগ্রন্থাগার'-এর 'আাবণ? সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। 

গত ১৮ই আগষ্ট শ্রপ্রমীল চন্দ্র বস্থর সভাপতিত্বে গগ্রন্থ।গারবিজ্ঞান শিক্ষণ সমিতি'র সভা 
হয়। ১৮ জন সদস্থের মধ্যে প্রায় সকলেই উপস্থিত ছিলেন ( ৪জন অন্থপস্থিত )। সভায় 

বর্তমান সার্টিফিকেট কোসে'র দিলেবাঁল সংশোধনের উদ্দেশ্যে সমিতির সম্পাদক শ্রীগোবিন্দভূষণ 

ঘোষ একটি খসড়। প্রস্তাব পেশ করেন। সমিতির পরবর্তা সভায় ( ১৭ই সেপ্টেম্বর) এ সম্পর্কে 

সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। এই প্রঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে দীর্ঘকাল পরে পরিষদ পরিচালিত 
সার্টিফিকেট কোর্সের সিলেবাসে এইকূপ মৌলিক পরিবর্তন হতে চলেছে 

গত ২র! সেপ্টেম্বর ্রীপুর্ণেন্দু প্রামাণিকের সভাপতিত্বে "হিসাব ও অর্থ বিষয়ক সমিতির 
সভা হয়। সভায় পরিষদের এপ্রিল, মে ও জুন মাসের আম-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন সমিতির 
সম্পাদক গগুকুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। 



১৩৭২] পরিষদ কথা ১৭৫ 

গত ওরা সেপ্টেথর ই্প্রমীলচন্্র বন্থর সভাপতিত্বে পরিষদের “কার্ধকরী সমিতি'র প্রথম 
অধিবেশন হয়। শিক্ষ! কমিশনের নিকট ম্মারকপত্রৎ এম লিব কোর্স সম্পর্কে কলকাতা 

বিশ্ববিদ্তালয়ের উপাচার্ধের নিকট স্মারকলিপি, জেলা, গ্রামীন ও আঞ্চলিক গ্রন্থাগার কর্মীদের 

সাম্রতিক বেতনক্রম, বিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেমনের আয়োজন, সেমিনার অনুষ্ঠান প্রভৃতি 
মভার আলোচা বিষয় ছিল। সায় শিক্ষা! কমিশনের নিকট পেশ করা ন্মারকপত্র অনুমোদিত 

হয়, উপাঁচার্ধের নিকট স্মারকপঞ্জটি পরে বিবেচন] কর! হবে বলে স্থির হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার 

প্রবত্তিত জেলা, গ্রামীন ও আঞ্চলিক গ্রন্থাগার কমীদের বেতনক্রম হতাশাজনক বলে মত 
প্রকাশ করা হয় এবং এ সম্পর্কে শীঘ্রই উপযুক্ত কন্ভু'পক্ষের সঙ্গে দেখা করে পরিষদের বক্তব্য 

জানান হবে বলে স্থির হয়। 

কৃতজ্ঞত। স্বীকার 

গ্রস্থাগার'”এর বর্তমান সম্পাদক পূর্ববতী সম্পাদকগণের মত যোগ্যতাসম্পন্ নন। 
নিতান্ত গ্রয়োজন হয়ে পড়েছিল বলেই তার ওপর এই গুরুদায়িত্ব এসে পড়েছে । সে সময়ে 
পরিষদের অনেকেই তাকে সাহন ও উৎসাহ দিয়ে তার দ্বিধা ও সঙ্কেচ দূর করেছিলেন। 

কাছাকাছি ধার৷ আছেন তার! সর্বদাই পরামর্শ দিয়ে সম্প'দককে সাহায্য করছেন। দুরে ধার! 

আছেন তারাও অনেকে পত্রযোগে সম্পদককে অনেক পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁছাড়৷ লেখ! 

পাঠাবার আবেদনে সাড়| দিয়ে অনেকেই লেখা পাঠিয়েছেন এবং পাঠাবেন বলে প্রতিশ্রুতি 
দিয়েছেন । পরিষদ এবং তাঁর মুখপত্রকে ভালবাসেন বলেই তাঁর! যে ত| করেছেন এ বিষয়ে 

সন্দেহ নেই। সম্পাদক যে একক নন, সমগ্র পরিষদ যে তার পেছনে আছেন এই অন্ৃভৃতি 

তাঁকে মংস্লি সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা. বোধে অভিভূত করে তুলেছে। 

জাতীঘ্র প্রতিত্রক্ষা্ন আমাদেত্র ভুম্িক৷ 
বর্তমান পাকিস্থানী আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে দেশের সার্বভৌমত্ব 

অব্যাহত রাখায় দেশের প্রতিটী গ্রন্থাগার তথ্য-কেন্দ্র হিসাবে কাজ 

করতে পারে। এই পরিস্থতিতে কি করণীয়, দেশের জরুরী অবস্থায় 

লোকের কি জান। উচিত, এই সম্পর্কে তথ্যাদি কোথায় পাওয়া যাবে 

এবং কি ভাবে তা ব্যবহার করতে হবে সে সম্পর্কে গ্রস্থাগারগুলি 

পথ.-নির্দেশ করতে পারে । দেশবাসীকে দেশরক্ষা সম্পর্কে সচেতন 
করে তোলা এখন আমাদের জাতীয় কর্তব্য । যাঁতে সাম্প্রদায়িক 

সম্প্রীতি অক্ষুন্ন রেখে আমরা সুশৃঙ্খল, এক্যবদ্ধ ও সহযোগিতামুলক 
প্রচেষ্ট! দ্বারা অ-সামরিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা! সুদ করতে পারি পরিষদ 
তার সকল সদন্তদের কাছে সেই আবেদন জানাচ্ছেন । 

48550038610 ০০৪ 



গ্রন্থ সমালোচন। 

আধিশ্ব্যাধি, ১ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, মার্চ) ১৯৬৫। জম্পাদকমগ্ডলী £-_ 
নীছারকুমার মুব্সী, জ্যোতির্নয় মভুমদরার, সমর রায়চৌধুরী প্রকাশক-_ হেলথ 
পাবলিকেসনস্, পি-৫ সি আই টি রোড, কলিকাতা-১৪। মূল্য প্রতি সংখা 
৫* পয়স।; বার্ষিক ৬ টাকা । 

আধি-ব্যাধি বাংলা ভাষায় স্বাস্থ্যবিষয়ক একখানি মাসিক পত্রিক।। 

ভীতিপ্রদ ও কঠিনতম ব্যাধির হাত থেকে কি ভাবে সাধারণ মানুষ রক্ষা পেতে পারে, 
কি ভাবে মহজ এবং অনাঁড়ম্বর চিকিৎসায় মানুষ রোগমুক্ত হতে পারে এবং চিকিৎসা জগতের 
নবতম আবিষ্কারের সাথে পরিচিত হতে পারে তার প্রচেষ্ট। পরিলক্ষিত হয় এই পত্রিকার মধ্যে । 

জন্ম থেকেই জীবন সংগ্রামে অবতীর্ণ হচ্ছে মানুষ । ন্ুখাদ্যের অভাব, পারিবারিক অর্থাভাব, 

্বাস্থাসম্মত বাসস্থানের অভাব শিশুর জন্ম থেকেই শিশুকে ঘিরে ধরেছে; তারপর নানা ঘাত- 
প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে তাকে বড় হতে হচ্ছে । এই সব প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও কি ভাবে 
স্বাস্থ্য ভাল রাখা যায় তার প্রচেষ্ট। আধি-ব্যাধির লেখক গোষ্ঠীর লেখায় পরিষ্ফুট হয়ে উঠেছে। 
পত্রিকাটির গ্রথম বর্ষ ষষ্ঠ সংখ্যায় (মার্চ ১৯৬৫) চারটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। 

যঙ্। চিকিৎসার সহজ উপাঁয়--ডাঃ পূর্ণে্দুকুমার চট্টোপাধ্যায় 

মাতৃ দুগ্ধ ও তার বিকল্প--ডাঃ জ্যোতিগ্রভা দেব 

রোগ বিনাশে রবি রশ্মি-__ডাঃ হ্ধীন্ত্রনাথ সিংহ 
ক্যান্সার গ্রসঙ্গে--ডাঃ জ্যোতির্য চট্টোপাধ্যায় 

লেখকগণ সকলেই কলকাতার লঙ্বপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক । এছাড়াও নিয়মিত বিভাগ 'আসর' 
পাঠকের দণ্ড” “বিজ্ঞানের জয়যাত্রা” ও কয়েকটি অন্থুবাদ উক্ত সংখ্যায় স্থান লাভ করেছে। 

প্রবন্ধ গুলির ভাষা! সহজ, সরল এবং বক্তব্য স্বচ্ছ ও সহজ বোধ্য। এই প্রসঙ্গে ৫চকিৎসা- 
জগৎ*-এর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। বাংলা ভাষায় লেখ। চিকিৎস। বিজ্ঞান বিষয়ক এই 
পব্জিকাটিও অনেকদিন ধরে প্রকাশিত হচ্ছে। তবে বর্তমান পত্রিকাটি ও 'চিকিৎসা-জগৎ' ঠিক 

এক জাতীয় পত্রিক] নয়। 

গ্রীক দাশনিক ও পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানের জনক হিপোক্রেটিস (খুঃ পৃঃ ৪৬৭-৩৬৭) 
চিকিৎসকদের যে প্রতিজ্ঞ! পালনের নির্দেশ দিয়ে গেছেন বাংল] দেশের চিকিৎসকর1 যদি তাকে 

অস্তর দিয়ে উপলব্ধি করে পাঁলন করবার চেষ্টা করেন তাহলে এ ধরণের পত্রিকার শ্রীবৃদ্ধি ও গ্রসার 
অবশ্ভাৰী ৷ 

ধার! অক্লান্ত পরিশ্রম করে এই সব পত্রিকা প্রকাশ করে চলেছেন এবং সাধারণ মাছুষের 
মন থেকে আধি-ব্যাঁধির ভীতিকে অপদারিত করবার চেষ্টা করছেন তাদের সংকল্পকে মহান বলে 

অখ্য। দিলে হয়ত অভিশয়োক্তি হবে না। 



১৩৭১ এ গ্রন্থ-সমালোচনা ১৭৭: 

পত্রিকাটির মধ্যে কিছু নতুনত্বের সন্ধান পাওয়া গেল। অধিকাংশ লেখকই রঙ্গবাঙ্গের 
মাধ্যমে এবং হালকা স্থুরে গুরুগন্ভীর বিষয় নিয়ে আলোচনা! করেছেন। পরব্তা কয়েক সংখ্যায় 

ডঃ জ্যোতির্যয় চট্টোপাধ্যায়ের কবিতাগুলি উপভোগ্য হয়েছে । বাঁধল! ভাষাতেও এই লেখক 
গোষ্ঠীর যে যথেষ্ঠ দখল আছে একথ| হ্বীকার করতেই হবে। মাতৃভাষার মাধ্যমে ' জনসাধারণের 

মধ্যে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত শিক্ষা বিস্তারে এই পত্রিক! যে অচিরেই জনপ্রিয় হয়ে উঠবে এ বিষয়ে কোন 

সন্দেহ নেই। চমৎকার ফটোগ্রাফ ও সুন্দর স্কেচ পত্রিকাটির আকর্ষণ বৃদ্ধি করেছে। 
চ.কু. সে. 
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শ্রম সংশাণ্রন 

গ্রস্থাগার,-এর শ্রাবণ' সংখ্যায় কয়েকটি মারাত্মক তুল হয়েছে । 'যাদবপুব বিশ্ববিগ্ভালয়ের 

31,19০. পরীক্ষার ফল” শীর্ষক সংবাদে প্রথম শ্রেণীতে চতুর্থ স্থানাধিকারিণী রম! চট্টোপাধ্যায়ের 

নাম ভ্রমক্রমে রাণু চট্টোপাধ্যায় রূপে ছাপ! হয়েছে এবং সপ্তম স্থানাধিকারী অসীম কুমার “বঙ্গ' 

'বাঙ্গোর হয়েছেন। নবম স্থ'নাধিকারিণী অগ্তলী ঘোষের নামটি পঞ্চম স্থানে এসেছে ; দ্বিতীয় 

শ্রেণীর সর্বশেষ নামটি কতান্তজয় ভট।চার্ষের স্থলে 'কৃতপ্র' হয়েছে এবং দশম স্থানে এসে গেছে । 

এ ছাড়া দ্বিতীয় বিভাগে দ্বিতীয় স্থানাধিকারিণী মগ্তরী সিংহের নাম 'মঞ্চুলী? রূপে ছাপা হয়েছে । 

পরীক্ষার ফলে একাদিক্রমে এতগুলি ভূল হওয়ায় আমরা দুঃখিত। এই সংখ্যায় ছোটখাট 

আরও ছু'একটি মুদ্রণ প্রমাদ হয়েছে সেগুলির আর উল্লেখ করলাম না। ভবে "চিঠিপত্র 

বিভ্তাগে শ্রীবিন্বমঙ্গল ভট্রাচার্ষের পরিচয় গ্র।মীণ গ্রন্থগারিকরূণে দেওয়া হয়েছে কিন্তু তিনি 

হাওড়। জেল। কেন্ত্ৰীয় গ্রন্থাগারের অন্যতম কমী একথ|। উল্লেখ কর! প্রয়োজন । 

সাধারণতঃ 'মুদ্রাকর প্রমদ' বলে সব ভ্রম সংশোধণ কর। আমাদের মুদ্রাদোষে দাড়িয়ে 

গেছে। তবে সব ভ্রমই “মুজ্ত।কর প্রমাদ' নয় সম্প।দকীয় প্রমাদও যে কিছু কিছু আছে সেকথা 

অকপটে ম্বীকার কর| ভালো। পত্রকায় অত্যন্ত ছোটখাট ভূলও পাঠকের বিরক্তির কারণ 

হয়ে থাকে ; লেখকরাও ছাপার অক্ষরে তাদের লেখার দুরবস্থা দেখে মর্মীহত হন। ভ্রম 

ংশোধন” ব্যাপারটি যাতে পত্রিকার একটি নিয়মিত বিভাগে জড়িয়ে না যায় তার জন্তু 

সম্প।দক সর্বদা সচেষ্ট থাকবেন এই আশ্বাসই সংশ্লিষ্ট সকলকে দেওয়া যেতে পারে । 
্ (0911166109 



গ্রন্থাগারের আধুনিক সরঞ্জাম ও আসবাবপত্র 
ডাক্তার বিনা! ডিস্পেনসারী যেমন চলে না, শিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মী ভিন্ন গ্রস্থাগারের 

স্ষ্ঠু সংগঠন ও সুপরিচালন৪ তেমনি সম্ভব নয়। বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে 

গ্রন্থাগার পরিচালনের জন্যে প্রথমেই প্রয়োজন ঘটে আধুনিকতম গ্রন্থাগার- 
সরঞাম ও আসবাবপত্রের। এদেশের গ্রন্থাগারের অবস্থা ও প্রয়োজন অনুযায়ী 
নানারূপ সরগ্রাম যথা গ্যাক্সেসন রেজিষ্টার, ক্যাটালগ কার্ড, ডেট লেবেল, বুক 

কার্ড এবং কার্ড ক্যাবিনেট, স্টিল র্যাক, বুক সাপোর্ট ইত্যাদি আমরা সরবরাহ 

করে থাকি। ইতিমধ্যে পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন জেলা ও অন্যান্ত রাজ্যের ছোটবড় 
নান! ধরণের সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে গ্রন্থাগারের আধুনিক সরপ্জাম ও 
আসবাবপত্র সরবরাহ করে আমাদের প্রতিষ্ঠান স্থনাম অর্জন করেছে। 

বিস্তৃত বিবরণের জন্যে পন্রালাপ করুন 

মুকন্টরীকে। এগু এজেন্সি 
২৬, শ'ধারীটোলা! গ্রীট, কলিকাতা-১৪ 

ফোন; ২৪-৪৬৮৭ 

শ্রীমতী ব্রাণী ব্ভু সঙ্কলিত 

ঘাধল। শিশু আনভ্িতায ৪ গ্রভপত্ী 
১৮১৮ থেকে ১৯৬২ সাল পর্ধন্ত দেড়শো। বছরে প্রকাশিত শিশু-সাহিত্যের প্রায় 

৫১৫০০ গ্রস্থ এবং ১৫০ সাময়িক পত্রিকার প্রামাণ্য তালিকা এবং বাংল! 

শিশু-সাহিত্যের রূপরেখা । গ্রন্থটিতে রবীন্দ্রনাথ, উপেন্দ্রকিশোর ও সুকুমার 

রায়ের অক ছবির প্রতিপিপি ও হস্তাক্ষর সংগৃহীত আছে। গ্রন্থের লেখক, 

নাম, বিষয় ইত্যাদির নির্ঘণ্ট বর্ণানুক্রমে বিন্যস্ত । 

পশ্চিমবজ সরকারের অর্থানুকুল্যে গ্রন্থটির 
মূল্য মাত্র ৭০. টাক। ধার্য কর! হয়েছে 

প্রাপ্তিস্থান : বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ 
৩৩, হুজুরিমল লেন, কলিকাতা--১৪ (বিকাল ৪-_রীত্রি ৯ট1) 

ফোন 2 ৩৪-৭৩৫৫ 

এখন থেকে দে বুক ষ্টোর, ৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ্্ীট, কলিকাতা-১২ 
এবং অন্যান্ত সন্তরান্ত পুস্তকালয়েও বই পাওযা' ঘাবে। 



গ্রহাগার 

রঙ্কীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র 

সম্পাদক- নির্ণলেন্দু মুখোপাধ্যায় 

সর 

বর্ষ ১৫, সংখ্যা ৬ 1 . 1 ১৩৭২, আশ্বিন 

॥ সম্পাদকীয় ॥ 

পশ্চিমবলে স্ুসংবন্ধ পাবলিক লাইব্রেরী ব্যবস্থা এবং 
গ্রন্থাগ।রিকগণের বেতন ও মর্ধাদ। 

৬১৪ 

অবশেষে পবতের মূ্ধক প্রসবের মতই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জেলা, গ্রামীন ও 

আঞ্চালক গ্রন্হাগার কর্মীদের বহু অ.কাণও খত বেতনব্রম সংক্রান্ত ঘে.ষনাটি সংঁশলই সকলকে 

হতশ করেছে । গত 'কিছুক:ল ধরেই উল্লীত গ্রহাগার কর্মী এবং বঙ্গীয় গ্রশ্হাগার 
পাঁরষদের তরফ থেকে বহু আবেদন-ীনবেদন, স্মারকপতব্র, 'িববৃতি, সভা-সামাত ইত্যাদর 

মাধামে এ'দের নানাপ্রকার অস্বাবধার প্রাত কতৃপক্ষের দৃষ্টি আকষ'ণের চেঠা চলোছল । 

তাছাড়া এই গ্র-হগার কর্মীদের শোচনপয় অবস্হার প্রত সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বঙ্গশয় 

গ্রন্হাগার পাঁরষদের $তরফ থেকে যে স্মারকপত্র পেশ করা হয়োছল তাতে সরকারের আথিক 

অবচ্হার কথা [বিবেচনা করে এবং সরকার কর্মচারখদের জন্য প্রচাঁলত বেতনত্রমের সঙ্গে 

সমঞ্জস্য রেখে অত্যত সংযতভাবে একটি বেতনক্রমের সপাঁরশ করা হয়োছল । এতে 

জেলা গ্রন্হাগাঁরকদের জন্য জুনিয়র এডুকেশন সাভিসের অনুরূপ বেতন অর্থাৎ ২৭৫২- 

৮৫৭. টাকা, জেলা গ্রন্হাগারের লাইব্রেরশ আযসস্ট্যান্ট এবং শ্রামশীন গ্রন্হাগারকদের জন্য 

১৫০-২৫০২ টাকা, আঞ্চালক গ্রন্হাগারকদের ১৭৫-৩২৫২ ট:কা, লাইব্রেরশ আ্যাটেন্ডান্ট এবং 

+ফডার লাইব্রেরশর গ্রশ্হাগারকদের ১২৫-২০০২ টাকা এইরূপ বেতনক্রমের কথা বলা 
হয়োছল । এছ.ড়া ভাইভা ১৫০-২১০২ টাকা এবং 'ক্রিনার, নাইটগাড, পিওন প্রভাত 
চতহগ্ শ্রেণশর কর্মচারীদের জন্য ৮০-১০৬২ টাক। কেতনক্রমের সৃপাঁরশ করা হয়োছিল ।' 

কদ্ধ সম্প্রাত সরকার যে বেতনক্রম প্ররর্তন করতে চলেছেন তাতে দেখা বাচ্ছে জেলা 

গ্র হাগাতিকদের "জনা দুরকম বেতনক্রমের বাবস্হা করা হয়েছে-যাঁগের অনার্স এবং 

গ্রচ্ছাগার বিজ্ঞানে িপ্লোমা অছে তাঁদের জন্য ২৯১০-১০-5৬ এবং বাঁদের অনাস" নেই 
ভর প্রন্হাগায ধানে ডিপ্লোমা আছে তাঁদের জন্য ১৬-৭-২২৩-৮-২৯৫, টাকা । উন 



১৮০ গ্রন্থাগার [ আশ্বিন 

ক্ষেত্রেই ২৫২ টাকা ভাতা দেওয়া হবে। জেলা গ্রন্হাগ্রারের আযসিস্ট্যান্ট লাইব্রেরণয়ানের 

জন্য শেষোক্ত বেতনক্রমের সৃপাঁরশ করা হয়েছে- অবশ্য বর্তমানে এ পদ একটি জেলা 

গ্রন্হাগারেই রয়েছে । জেলা গ্রন্হাগারের লাইব্রেরি আ্যাণসষ্ট্যান্ট এবং আঞ্চালক ও গ্রামীন 

গ্রন্হাগারকদের ৮০-১-১৯-২-১১০-৩-১২০২ টাকা বেতনক্রম "স্হর হয়েছে এবং এ'রা 

কোনরূপ ভাতা পাবেন না। এদের ন্যনতম যোগ্যতা যাঁদও স্কুল ফাইনাল পাশ ও 

গ্রন্হাগার বিদ্যায় তোঁনং তবে বর্তমানে অনেক গ্রাজুয়েটও এই পদে কাজ করছেন বলে 

জানা গেছে। এই বেতনক্রম ১৯৬৪ সালের ১লা এরপ্রল থেকে কাকর হবে এবং 

এর ফলে বর্তমান কর্মীরা সম'ন্য কছু আঁতীরক্ত টাকা পাবেন; আর ত্রোনং প্রাপ্তদের 
একটি আঁগ্রম ইনাক্রমেন্ট দেওয়া হবে । কিন্ত যাঁরা ্রৌনং প্রাপ্ত নন তাঁদের পুরানো বাঁধা 
বেতনেই. থেকে যেতে হবে। এই সবগ্রস্হাগার কর্মীর মধ্যে পাঁচ বছরের আঁধক আঁভজ্ঞতা 

সম্পন্ন যে সকল কর্মী রয়েছেন এবং এতকাল বিশেষ যোগ্যতার সঙ্গে কাজ করে চলেছেন 

তাঁদের সম্পকে এই বেতনক্রমে কোনরূপ 'ববেচনাই কর। হয়ান। তাছাড়া এই দলের 

গদনে মহার্ঘভাতা, গিকিৎসা-ভাতা, বাড়গভাড়া ভাতা প্রভৃতির প্রন একেবারেই গববেচনা 

করা হয়ান। সুতরাং এই বেতনক্রম যে সধশ্লই গ্রন্হাগ্াীরকদের মধ্যে কোন আশারই 

সঞ্চার করতে পারবে না একথা বলাই বাহুল্য । 

যেকোন ব্ণত্তর বেলাতেই কোন বেতনক্রম 'নরধারণের সময়ে নিশ্চয়ই সেই কাজের 
গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয় সাধারণ শিক্ষা ও বাঁত্তগত যোগ্যতাবলীর বিচার করা হয়। প্রায় 
দশ বছর পূর্বে (১৯৫৬-$৭) কেন্দ্রীয় সরকার নিয়োজিত গ্রন্হাগ্গার উপদেষ্টা কাঁমটি 

তাঁদের রিপোর্টে (১৯৫৯) এইসব গ্রন্হাগ্রার কমীদের জন্য যে বেতনক্রমের সুপারিশ 

করোছলেন তাতে দেখা যায় চতুথ* শ্রেণীর গ্রন্হাগার কর্মীদের &. টাকা, ছোটখাট 
শহরের গ্রন্হাগারক ১০৪২ টাকা, বড় শহরের গ্রন্হাগারিক ২৪০২ টাকা, ব্লক লাইব্রেরণয়ান 
অর্থাৎ আঞ্চালক গ্রন্হাগার কর্মীদের ২৭০২ টাকা, জেলা গ্রন্হাগারের আযাঁসস্ট্যান্ট লাইব্রেরখ- 
যান ৩১২২ টাকা, জেলা গ্রন্হাগ্রারক ৪৭০ টাকা এবং রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্হাগারকের 

জন্য ৬৮. টাকা বেতনের সুপাঁরশ করা হয়োছিল । 

এই রিপোর্টে ছোট শহর বা গ্রামনণ গ্র-হাগারিকের প্রাথামক শিক্ষকের মর্যাদা দেওয়া 

হয়ৌছিল এবং বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষক হিসাবে তাঁদের জন্য আঁতারিক্ত ১৫ টাকা 
ভাতার সুপাঁরশ ,করা হয়েছিল । ব্লক লাইব্রেরীয়ান, বড় শহরের গ্রন্হাগাঁরক ও বৃস্ত 

কুশল সহকারীগণ এবং ব্রাঞ্চ লাইব্রেরীয়ান প্রভীতির উচ্চ মাধ্যামক বিদ্যালয়ের ট্রেন্ড 

গ্রাজুয়েট শিক্ষকের সমান মর্যাদা ; বড় গ্র-হাগারের প্রধান এবং ত্রাঞ্চগহীলির তত্তবাবধায়ক 
এবং ছোট-খাট নগর গ্রন্হাগারক ও সহকারণ গ্রন্হাগারিক উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান 
1শক্ষকের মর্যাদা পাবেন বলে বলা হয়োছল । রাজ্য কেন্দ্রণয় গ্রন্হাগারকের ক্লাস ওয়ান 
এডুকেশন সাভিসের এবং জেলা ও নগর গ্রন্হাগারকের জন্য ক্লাস টু এডুকেশন সাভিসের সমান 
বেতন ও মর্ধাদার সুপারিশ করা হয়েছিল । বেশ কয়েক বছর পূবের গ্রন্হাগার উপদেষ্টা 
কাঁমটির এই লৃপারশ অন:লারে বর্তমান ছুবামূল্যব্াম্ধর ?দনে এই গ্রন্হাগারকর্মীদের বেতন 



১৩৭২] সম্পাদকীয় ১৮৬ 

আরো বাদ্ধ পাওয়া উচত একথা বলাই বাল্য । পাঁশ্চমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা 'বভাগ 

যাঁদ একথা উপলান্ধ করতেন তবে নবপ্রবত্তিত বেতনক্রম কখনই এরূপ হতাশা জনক 
হতনা । আর প্রাথামক শিক্ষকের বেতনের হার যাঁদ এই রূপই হয়ে থাকে তবে সেটাও 

শোচনশয় বই কি! 

শক্ষা ব্যবস্হার সঙ্গে গ্রহাগার ববস্হার যেমন সম্পক রয়েছে তেমনি দেশের অর্থ- 
নৌতিক পহনরুজ্জীবনে সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্হা তথা গ্রন্হাগারের যে অপারসপম গুরুত্ব 

রয়েছে-'যাঁদের ওপর আমাদের পারকজ্পনাগযাীল বূপায়ণের ভার পড়েছে তাঁরা সম্ভবতঃ এ 
সম্পর্কে বথেই আস্হাশখল নন । অথচ আমাদের গণতাপ্ত্রিক দেশের সর্বাঞ্গীন.বিকাশের 
জন্য সার্বজনগন শক্ষাবাবস্হা প্রবর্তনের একান্ত প্রয়োজন । ভারতের সংঁবধানে আছে যে ৬ 

থেকে ১৪ বংসর পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের অবৈতাঁনক প্রারথামক শিক্ষার ব্যবস্হা সরকার করবেন। 

শিক্ষাব্যবস্হাকে কেবলমাত্র কল্যাণমূলক কাজ বলে মনে না করে একে অত্যাবশ্যক বলেই 

বিবেচনা করা উচিত । স্কুল এবং গ্রন্হাগার দয়া-দাক্ষিণ্যের উপর 'নিভ র করে চলবে এ ধ'রণা 

ঠিক নয়। আর শিক্ষা খাতে ক্রমাগতঃ বায়বাদ্ধর জন্য আতাঁক্কত হবার কোন কারণ নেই। 

আপাতঃ দূষ্টিতে আমদের পঞ্চবাধিক পাঁরকঃপনাগ্ীলতে 'শিক্ষাখাতে ক্রমাগত ব্য়বৃদ্ধি হয়ে 

চলেছে বলেই মনে হবে 'কন্ত প্রয়োজনের তুলনায় এই ব্যয় পর্যাপ্ত নয় । প্রথম পঞ্চবাধিফণ 

পাঁরক্পনায় শিক্ষার জন্য বায় করা হয়োছল ১৪০ কোটি টাকা, দ্বিতীয় পাঁরকল্পনায় 

২৭৩ কোটি টাকা, তৃতগয় পাঁরক্পনায় &৬০ কোটি টকা (সব মালয়ে ৭৩০ কোটি টাকা) 

এবং চতুর্থ পাঁরকজ্পনায় মোট ব্যয় ১৫,৬২০ কোটি টাকার মধ্যে শিক্ষাখাতে বায় হবে ১৯৪৯ 

কোটি টাকা এবং লাইব্রেরশ উন্নয়নের জন্য ২১ কোটি টাকা বায় করা হবে। 

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রণালয় প্রথম পঞ্চবাধষিক পাঁরকচ্পনার সুরূতেই রাজ্য সরকারগ্যালর 
গনকট সুসংবদ্ধ পাবাঁলক লাইব্রেরপ ব্যবস্হার একটি পাঁরকল্পনা পেশ করেছিলেন । এই 

পাঁরকম্পনায় গ্রামীন গ্রন্হাগার, ব্লক মহকুমা গ্রন্হাগ,র, জেলা গ্রন্হাগার, এবং রাজ্য 

কেপ্্ুশয় গ্রহাগার প্রভাত 'বাঁভন্ন স্তরের গ্রন্হাগারগহীল এইভাবে 'বনান্ত হয়োছল। 

পরে কিছুটা পাঁরবর্তন করে গ্রন্হাগ,র উপদেঠা কমিটি তাদের রিপোর্টে এই পাঁরকম্পনা 
অনুমোদন করেন । 

গ্বতশয় পাঁরকজ্পনায় মোট টাকা ব্যয়ের মধ্যে মাত্র ৯* লাখ টাকা (৪% ভাগ) 

গ্রন্হ।গার উন্নয়নের জন্য ব্যয় করা হয়োছিল (মোট বরাদ্দ ছিল ১৮৬-৪২ লাখ টাকা কস্ত 

সমস্ত টাকা খরচ করা হয়ান)। পাবাঁলক লংইব্রেরীর জন্য গত পাঁচ বছরে কেন্দ্ুখয় 

সরকার ব্যয় করেছেন ১৯৬১--৬২ সালে ৯১ লাখ টাকা, ১৯৬২-- ৬৩ সালে ৯০ লাখ টাক।, 
১৯৬৩--৬৪ সালে প্রায় ৮৫ লাখ টাকা এবং ১৯৬৪--৬৫ সালে ৮১ লাখ টাকা খরচ হবে 

বলে ধরা হয়েছে। হয়তো মনে হতে পারে এজন্য আমরা বিপুল ব্যয় করে চলোছি। 
(বিশেষ করে প্রীতরক্ষার প্রয়োজনে যখন চত্থ" পাঁরকরপনায় 'বাসন্ খাতে বায় বরান্দ 
অদলবদল কন্মা হবে তখন হয়তো এই খাতেক্জ বরাদ্দে টান পড়বে । 
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আমাদের দেশের বর্তমান শিক্ষা ব্যবদ্হা অতান্ত ত্রুটিপূর্ণ। সাধারণ শিক্ষা 
একাম্তই পঁহাথগত এবং বাস্তবন্জানের সঙ্গে সম্পকহিশন। প্রারথামক শিক্ষা ব্যবচ্হা 

দ্বেগের অথনোৌতক উন্নয়নের প্রয়োজনের প্রাঁত লক্ষ্য রেখে 'স্হির করা হয়ান। মাধ্যামক 

শিক্ষা ও বিশ্বাবদ্যালয়ের শিক্ষার ব্যাপারে প্রচুর অসঙ্গাত রয়েছে । আমদের কম' 
সংস্হান ব্যবস্হা ত্রুটিপূর্ণ । চাষীর ছেলে স্কুলে পড়াশ;নো করে আর লাঙ্গল ধরতে 
চায় না বা গরু চরানোকে হান ব্যবসায় বলে মনে করে। গান্ধীজশর বানয়াদ 'শিক্ষা 

ব্যবস্হা অনেকটা বাস্তবধর্মী । অন্যন্য দেশেও প্রাথামক স্তরে ব্যানয়াঁদ শিক্ষার বাবস্হা 
আছে । 

এখনও অ.মাদের দেশের শতকরা ৭ জন লোকই 'নরক্ষর। ১৯৬৪ সলের 'হসেবে 
দেখা যায় ভারতের প্রায় ৪৬ কোটি লোকের ৩৪. কোটি অথাং তিন চতথাংশ লোকের 

অক্ষরজ্ঞানের অভাবে পড়াশুনা করবার কোন উপায় নেই। যে অল্পমংখ্াক লোক 

আন:ষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ করেছেন গ্রন্হাগারের পর্যাপ্ত সুযোগ না থাকায় এবং উপযংজ 
গ্ন্হাগার ব্যবস্হা না থাকায় তাঁদের মধ্যেও পড়াশ,ন:র চচা কম। দেখা গেছে উপযূ। 
গ্রন্থাগার ব্যবদ্হার অভাবে সদ্য সাক্ষরেরা পর্যন্ত 'নরক্ষরে পাঁরণত হয়ে যায় । ইংলন্ড, 

আমোরকা, কানাডা প্রভাত প্রতগচ্যের অগ্রসর দেশগহীলতে পাবাঁলক লাইব্রেরপগ্যাল 

এখন একাধারে গবেষণ'র কেন্দ্র ও তথ্যকেন্দ্র; সেখানে জনসাধারণের জ্ঞানস্পৃহা 
মেটাবার পূর্ণ স.যোগ রয়েছে এবং চমংকার পাবালক লাইরেরশ ব বস্হা গড়ে উঠেছে। 
ইংলডে তো একশ বছর আগেই প্রথম পাবাঁলক লাইব্রেরগ আইন 'বাঁধবদ্ধ হয় ১৮৫০ 
সালে। ভারতবষে স্বাধধনত।র পূর্বে পাবাঁলক লাইব্রেরখ ব্যবস্হা বিশেষ ছিল না। 
তবে ১১২০ সলের দিকে বরোদার মহারাজা তাঁর রাজ্যে নিঃশুজ্ক পাবালক লাইব্রেরী 

র্যবস্হার প্রবর্তন করোছলেন । 

এছাড়া ১১5৭ সাল পর্যণত অল্প কয়েকটি বৃহ নগরণ ছাড়া ভারতে পাবাঁলক 

লাইব্রেরখ ছিল না বললেই চলে। যাও বা ছল সেগগীল আধানক পাবাঁলক 

লাইব্রেরখর সংজ্ঞা অনুসারে পাবাঁলক লাইব্রের নামের যোগ্য নয়। ১৯০৮ সালে ভারতের 

মাদ্রাজ রাজ্যে প্রথম পাবাঁলক লাইব্রেরি আইন 'বাঁধবদ্ধ হয়। এরপর ১৯৬০ সালে 

অন্ধ, প্রদেশের আইনসভা অনুরূপ একটি আইন পাশ করেন। গ্রন্হাগার উপদেষ্টা কাম 
ভারতের প্রাতটি রাজ্োই গ্রন্হাগ্রার আইন প্রবর্তনের সপাঁরশ করোছলেন এবং ১৯১২ 

পালে কেন্দ্রয় সরকার একটি আদর্শ লাইব্রেরী বিলের খসড়া করেছেন এবং রাজ্যগযালর 

1ববেচনার জন্য প্রেরণ করছেন । 

কিন্ত ভারতের মাদ্রাজ, কেরালা, অন্ধ, এবং মহশ:র রাজ। ছাড়া আর কোন রাজোই 

স:সংবাধধ গ্রন্হাার বাবস্হা গড়ে ওঠৌন। এমন কি কলকাতার মত শহরে আজ পর্যন্ত 

একট আদর্শ পাবালক লাইব্রেরী নেই । কলকাতায় অবশ্য ভারতের জাতীয় গ্রন্হাগার্ 

জবাস্হত। কস্ত তাতে প।বাঁলক লাইব্লেরণর প্রয়োজন এতটুকুও কমোন । 

( শৈষাংশ ২০৯ পর্ঠায় ), 



* পুস্তক দুটীর ইতিহাস ৪ ১৬শ শতাব্দী 
শ্রীরাজকুমার মুখোপাধ্যায় 

পুস্তক তাঁলকা প্রস্ুত করা হ'লো প.স্তক বিজ্ঞানের একটি দিক। পুস্তক 
জ্ঞানের ইীতিহাস বিচার করে দেখলে দেখা যায় প্রথম দিকে পস্তক-বিজ্ঞান বলতে 

বোঝাত প.স্তক তালিকা প্রস্তুত করা । পস্তক-বিজ্ঞানের আধুনিক সংজ্ঞা কিন্ত তা নয়। 

319110818119র সংজ্ঞার ক্রমাবকাশ গকভাবে হয়ৌোছল তা আম ১৩৭০ সালের ১২শ 

সংখ্যা “গ্রন্হাগার”? পীত্রকায় বর্ণনা করেছি । এখানে সে বিষয়ের আর কোন উল্লেখ 
করব না। 

প.স্তক-তালিকা-ীবজ্ঞান হলো পাযস্তক বিজ্ঞানের সেই অংশ যে অংশের কাজ হ'চ্ছে 

কোথায় এবং কবে কি বিষয়ের উপর ?ক বই বার হ'য়েছে তার তাণলকা প্রস্তুত করা এবং 

মুহূর্তের মধ্যে তার সন্ধান দেওয়া । এঁদক থেকে বিচর করলে পাস্তক তাঁলকাকে 

জ্ঞান িংবা বিজ্ঞানের সাহায্যকারী বিজ্ঞান হসাবে ধরা যেতে পারে। বিজ্ঞানের 

সাহায্যকারী বিজ্ঞান বলা যেতে পারে তার কারণ বৈজ্ঞাঁনক গবেধণায় প্যস্তক তাঁলক'র 

প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা য।/য়না। প্.স্তক-তালকাশীবজ্ঞান পযস্তক জ্ঞানের অংশ 

হ'লেও, পুস্তক তাঁলিকা-ীবজ্ঞানকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাবে ীবচার করা যেতে পারে কারণ 

পুস্তক-তালকাশীবজ্ঞানের কতকগযীল নিজস্ব নম আছে। সেই কারণেই পস্তক 

তালকাকে 001701616 50161706 বলা যেতে পারে । 

আধানক যুগে গবেষণার ক্ষেত্রে পুস্তক তাঁলকার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকাষ কারণ 

পুস্তক তাঁলকা থাকার জন্য গবেশককে সব কচু পড়তে হয়না, তার যেটুকু পড়া প্রয়োজন 

পুস্তক তালকা তাকে ততটুকু পড়তে সাহায্য করে । উপরস্ত পুস্তক তাঁলকা তার পাঠকে 
সাহাযা করে এবং সহজ করে দেয় । 

১৫দশ শতাব্দীতে পুস্তক তালিকার আস্তত্ব 'ছিলনা বললেই চলে। সৈসময়েষে 

কয়েকখান পুস্তক তাগলকার সৃষ্টি হ'য়েছিল তার মধ্যে গবশেষ কয়েকখানর উল্লেখ আম 

উপ্পারউক্ত গ্রন্হাগার' পাঁত্রকায় উল্লেখ করেছি । 

১৫দশ শতাব্দীতে বা পঞ্চদশ শতাব্দীর প্ব্বে পুস্তক তা'লকার আঁন্তত্বের কোন কারণ 

ছলনা কারণ সে সময়ে পুস্তকের সংখ্যা ছিল কম । জনসাধারণের পাঠের প্রয়োজন ছিজনা 

এবং বই ছিল সমাজের বশেষ কয়েক জনের সম্পান্ত | আমাদের স্বতঃই এই ধারণা হ'তে 

পারে ষে বই 'ছিল বলে বইয়ের তালিকার সৃষ্টি হ'য়োছল। কিল্ত এ ধারণা ভ্রমাত্বক | 

*(036015 901/061067--17817000001) 06 71011068101) ও 1... 1810165--1-8 

_8191988/6--এই দৃইধানি বইয়ের সাহাষ্য নেওয়া হ'য়েছে) 
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বইয়ের জন্যে বইয়ের যে তালিকার সষ্টি হয়ান তা বেশ বোঝা যাবে প7স্তক তালিকার ক্রম- 

বিকাশ বিচার করে দেখলে । 

১৫দশ শতাব্দীতেও মানব মনের উপর বৈজ্ঞাঁনক বা এীতহাসক চিন্তাধারা প্রভাব 

বিস্তার করোন । সেই কারণে সমালোচকের চোখ দিয়ে মানুষের চি"তাধার'কে বিচার করে 

দেখবার প্রয়োজন হয়াঁন। অনহসন্ধান ও গ্রবেষণ:র কাজ যা হ'তো তার 'ভীত্ত ছিল 

কতপনা (59০817110)। আঁভচ্ছতা ও পর্যবেক্ষণ তখনও গবেষণার 'ভীত্ত 'হসাবে 

স্বকৃত হয়ান। 

দ্বাপাখানা আঁবন্কার হওয়ার ফলে প্যস্তকের সংখ্যা বাদ্ধ পেল । মানুষের চিন্তা- 

ধারা পুস্তকের মাধ্যমে ছাঁড়য়ে পড়লো । মানুষের কর্মজীবনে এলো নত্যন যুগ -এ যৃগ 

হ'লো মানবীয়তার যুগ । মানুষের কাজ হলো জশবনকে নত,ন করে গড়ে 

তোলা । ধমের গন্ডশ কেটে বার হ*লো মান,ষের চিন্তাধারা । সুর হলো নানা 

ধরণের গবেষণা ৷ 

পুস্তক মুদ্রকেরা ছিলেন বদ্বান্ গোীর । এরা প্রথম সুরু করলেন পুস্তকের ব্যবসার 

প্রসারের জন্য পুস্তকের বিজ্ঞাপন এবং নত,ন পুস্তকের সৃচশ ছাপতে । চা010010-এ 

783161-এর সময় প.স্তক প্রদর্শ নী হ'তো এবং এই প্রদর্শনীতে নূতন পযুস্তক এবং পযস্তকের 
স্টী প্রাদশিত হ”তো । পরে [619518-এ এ ধরণের পণুস্তক প্রদর্শনী হ'তো। জার্মানীর 

এই দুটি শহর ছল প:স্তক ব্যবসায়ের কেন্দ্রুসছল । এই সকল প্রদশ'নগর পুস্তকের যে 

সূচপ বার হ'তো সেগীলকে বলা হ'তো 16528101098 1 সুতরাং এই 1155211010- 

গীলই যে 31১110£79015?র সূত্রপাত করে তাতে কোন সন্দেহ নেই । জামণনগঃ বই 

ছ'পা সুর করে এবং প7ভ্তক সুচী সুরু করে এবং এখান থেকেই ক্রমশঃ বই ছাপা এবং 

পুস্তক সূচশ দেশাবদেশে ছাঁড়য়ে পড়তে থাকে । 

প্রথম যে সকল সুচগ ছেপে বার হয় সেগনাল জীবনীমুলক এবং এই জীবনখমূলক 

সৃচপত্র থেকেই ক্রমশঃ সাঁতাকারের পুস্তক সচশর সৃষ্টি হয়। এঁদক থেকেও 

জাম্ণনশ প্রথম এবং 301781006500100100 প্রথম 11961 08 50711)10116015 600165185- 

01015 (১৪১৪) 

১৬শ শতাব্দীর প্রথম দিকে গবেষণার কাজ সরু হয় বিশেষ করে অ.ইনের দিক 

থেকে, পরে চিকিৎসা সম্বন্ধীয় গবেষণার আ'ধক্য দেখা দেয়। প:রাকালের প2”থপত্রের 

কথা মানুষ প্রায় এক রকম ভুলেই 'গয়েছিল। গ্রন্হাগারের অভ'ব ছিল। ব্যাক্তিগত 

' সংকলনের অভাব ছিল না শক্ত তা কেবল সংকলন করার জন্যই গড়ে উঠোছল-_-পাঠের 

জন্য বা গবেষণার জন্যে নয়। ১৬শ শতাধ্দীতে এই সমুদয় বই পৃনজশীবিত 
হয়ে উঠল। এই সকল বই 'নয়ে সমালোচনা ও টীকা-টি'পান চলতে লাগল। 
এই সময় যাঁরা পস্তক সংকলন করতেন তাঁরা বিজ্ঞানী গোষ্ঠীর লোক। তাঁরাই বই 
শলখাসনন 'পর* নোঁবাই' ই পাদাজন ॥ ।4১)দল হাদাঁ পাচা আছিল পদস্পাসগা ররপকপলনএ 
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1ব5%1228170 ও 0070180 06511-এর নাম উল্লেখযোগ্য | 01095210101 5122800 ছিলেন 

আইনজশবশী ও 00218005579: ছিলেন [ব968181151 এদের পরে আসেন ধমশীবদ ও 

দার্শীনকেরা । 

প্রথম যারা পাস্তক স:”গ তোর করেন তাঁরা দেশ বিদেশের গ্রন্হাগারে পুস্তকের 

সন্ধানে ঘুরে বেড়ান-ব্যাক্তগত গ্রন্হাগারও বাদ পড়ে না। 

প্রথম দিকে যে সমুদয় পুস্তক স:চশ বার হয় সেগীল ছিল জশবনম:লক এবং 
এগালি 31911911160, 501100118, 081210295, নামে আঁভাহত হ'তো। 

এই সব বইয়ে লেখকের জীবনশর উপর যত বেশশ জোর দেওয়া হ'তো পুশুকের 

বর্ণনার উপর তত বেশশ জোর দেওয়া হ'তো না। জীবন অপেক্ষা পাস্তকের বর্ণনা 

যে পনস্তকের ক্ষেত্রে বেশ প্রয়ে' জনীয় সে ধারণা স:চশকারদের ছল না । 

এ সময়ে যে সকল স.চঈপত্র প্রকাশিত হ'য়োছল সেগ্াঁল বিচার করলে দেখা যায় 

যাঁদও 'ীবশেষ কোন ীনয়মানুসারে সেগাীল ীবন্যাঁসত হয়াঁন, তা হ'লেও সুচশ থেকে 

লেখক এবং তার লেখা সম্বন্ধে সন্ধান পাওয়া যেত। সকল বিষয়ের উপর পুস্তক 

সশচ প্রকাশিত হ'য়োছল । পুস্তকের লেখনগীলকে বিন্যাস করবার নানা ব্যবস্হা 

অনুসরণ করা হ'তো--আক্ষারক ভাবে, তা'ঁরথ অনৃযায় এবং প্রণালশবদ্ধভাবে। 

বিশেষ বিষয়ের উপর পুস্তক সূচী 
০1921 0110076107- (১৪৬২১৬$১৬)। হান ছিলেন 990170177-এর ধম'মান্দরের 

একজন পুরোহত । ইনি 17-001109 আকারের 11৩7 ৫০ 901106011005 60016591851)015 

ন.মে৩০০ পৃঠ্ার একবাঁন সূচী প্রণয়ন করেন। এই সূচী 8951৩-এর, প্রকাশক 
/1161715801) ১৪৯৪ সলে প্রকাশ করেন। এই সচশতে প্রায় ১০০০ পুরোহিত লেখকের 

জণবনগ এবং তাঁদের লেখার উল্লেখ অছে ॥। এ সূচশ জশীবনশমূলক । লেখকের লেখার 

উল্লেখমাত্র অছে। এই সখ তাঁর ! অনুযায়ঈ বিন্যাঁসত। ১৫৯% সালে এই লেখকের 

091210885 1110511017 ৮11010170900819 প্রকাশত হয়। এই সী জাতণয় 

পুস্তক সূচশী। এই দুইখান সচশ বিচার করলে দেখা যায় 17111০1) পুস্তক স্চ৭- 

কারদের পূর্ব পনরুষ | 

0109৬810101 ৩5121706১৪০) । হীন লেখেন আইন সম্বন্ধীয় পুস্তক 

সচশ- ছেপে বার হয় 7[/০7 সহরে ১২২ সলে। বইখাঁনর নাম [10৬11021101 

10101] 10) 80009 10165 19001095 11010165500]) | এই সূচীধানর উল্লেখ 

231011951211)16 19010108156 00 5৬]5 518০16-এ পাওয়া যায়না তবে এক ধান 

জংণ এবং অঙ্গহগন কাঁপ চ1019106-এ 71911011606 10201072916-এ রাঁক্ষত আছে। 

এ বইখাঁনর "দ্বতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৫২৫ সালে ৬০71০০-এ। প্রত্যেক 
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সংস্করণে বই খাঁনির কলেবর বাঁদ্ধ পায়। এই প্যস্তকসূচশর মুখবম্ধে কি ভাবে সংচ- 

উীল্লাখত পভ্তকগ্যীলর সন্ধান করোছিলেন, 0108201 ব628000  তার বর্ণনা 

দিয়েছেন । 
0110 7701615 (১৪৮৮--১৫৩৪) ইনি ছিলেন জার্মান এবং 9089990018-এর 

চাকংসক, পরে 86176-এর 'াকৎসক এবং বেসল বশ্বাবদ্যালয়ের ভীদ্ভদতত্বের 
অধ্যাপক । হীন ১৫৩০ সালে 918589০1£-এ প্রকাশ করেন 0819198059 111051110] 

21601001] 8159. 05 [0110019 216010196 901001165৭৮ পৃষ্ঠার চাকৎসা- 

পস্তকের একখান পাস্তক সূচশ। এই বই খাঁনতে প্রায় ৩০০ চিকিৎসকের জীবনী 

তাঁরখ অনুযায়শ সাজান আছে এবং তাঁদের লেখা বইয়ের উল্লেখ মাত্র আছে। জীবন? 

গল 16কংসকদের 'বিশেষজ্ঞতা অনূযায়শ সাজান। 'চাকৎসার ক্ষেত্রে এই প্রথম 

গিবষয়ের জাতাঁবচার অনম্যায়প বিন্যাঁসত পুস্তক সূচশী। 

309801017) 11091914 বা ১৫]]য7617161516, ওরফে 08176178105 (১৫৩৪--১৫৯৮)। 

ইীন ছিলেন বি1677৮97% এর লেক, চাকংসক এবং 17810181151 হীন প্রকাশ করেন 
79৩ 7051109. 019500195 17010100118. 17-4” মাপের &৫& পৃষ্ঠার একখান বই। এই 

বইয়ের মধ্যে আছে একটি সি 081510805 2001/010]) 0011 5079082 

67181) 0081) 06510612177 001 2110010 1 £60101015) 16 11010217160 517111100ও 

50119561071 এই বইয়ের ২য় সংস্করণ বার হয় বঘা6170-এ ১৫৯৬ সালে । এই 

স্চীতে লেখকের সংখ্যা ৫০৯ । এই সখ হলো প্রথম ভেঘজ সম্বন্ধীয় সচশ । 

[72175 1200 [1193 (1541-1611) 20101 'বিশ্বাবদ্যালয়ের দশন এবং ধমে'র 

অধ্যাপক, ০00180 06570-এর শষ । হীন প্রথম প্রকাশ করেন দর্শন সম্বম্ধণয় 

পৃস্তক সূচী । 81911001608 12111950110] 01855100117) 80)00]া) 

01010108108 | এই সচীতে খঃ পুঃ ৩০০ সাল থেকে ১৫০ সাল পর্যন্ত দর্শন 

সম্বম্ধীয় সকল লেখার উল্লেধ আছে। এই সচর ২য় খন্ডে ১১৪০ সাল পযন্ত 

ধর্মমান্দরের পরোহিতদের লেখার উল্লেখ আছে। প্রথম খন্ডে ১৫"০, এবং ₹্য় খন্ডে 
৬০০ লেখার উল্লেখ আছে। 

১৬শ শতাব্দীর যে কয়খানি সুচশর উল্লেখ করা হ'লো সেই ক'খানি প্রধান। এগ লি 

বাতীত আরও' কয়েকখান স.চণ প্রকাশত হ"য়োছল ৷ সেই সকল সচশর মধ্যে দুইথাঁন 
উল্লেখযোগ্য :-- 

91506 06 9150106 (১৫২৫--৫৬৯) 7310110117909, 9017012. 67 [01796011015 08111011096 

&০5155186 ৪0115 ০০11601, : ১০০০ পৃষ্ঠার বই। প্রথম ছাপা হয় ভোঁনসে। এই 

সাচর ১$৭৫, ১৫৭৬, ১৫৮৬ ও ১৫৯৩ সালে পনমবৃদ্দ্রণ হয় । 
চ8501921 ০০0৭ (850178109 021105) (১৫৬--১৬৩২) 788516-এ ১৫৯০ সালে 

গচাকৎসকদের জীবনণ ও তাদের লেখা সম্বদ্ধে একখান সংচপ প্রকাশ করের । পরে [51861 
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99901) (১$৬০-১৬১০) এ সচশর [02016101860 90110$01থা) 10601007010 নামে 

একখানি পাঁরবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশ করেন । 

সাধারণ সুচী (071%07581 01610819106) ব। 

সাধারণ আস্ত তিক সূচী 

00120 06576 (১৫১৬-১৫৬৫)। ১৬শ শতাব্দীতে 0020120 09910-ই প্রথম 

সাধারণ আন্তজাতিক সূচশ লেখেন । 0017180. 09510-এর জন্ম 20110-এ | নানা 

বশ্বাবদ্যালয়ে পাঠ শেষ করে [.08581/1০-এর আকাদামতে গ্রণক ভাষা এবং সাহতোর 
অধ্যাপক 'হসাবে প্রাতষ্টিত হন । বনু গবশ্বাবদ্যালয়ে এবং গ্রন্হাগায়ে ঘরে মনস্হ করেন, 

দেশ-বিদেশে কোথা কি বই আছে তার একটি প্রণালশীবন্ধ সুচি করবেন। 

31011011509 [01155152115 51৬6 01910503 0োঠা।ঠ]া। 5০110601010 100011601- 

55111109 11 (1005 1105015, 1211109, 016০2 61 116019109 প্রথম 201101-এর প্রকাশক 

[71050100৬67 ১৫৪৫ সালে ছেপে বার করেন । বইখাঁন 17-00110,তে ছ্পা ৬৩১ প্ষ্ঠা। 

মোটাম:টি ল্যাটিন, গ্রণক ও হিব্রু ভাষায় প্রকাশিত ১২,০০৪ লেখার বর্ণনা দেওয়া আছে । 

সূচী লেখকের 94-721)6-এর অ.দ্যাক্ষর অনধ্যায়ী সাজান। ১৫৪৮ সালে এই 

বইয়ের একটি প্রণালীবদ্ধ স:চ বার হয়। এই সূচীতে সমহ্দয় প্যস্তক গহীলকে 'বধয়ান্- 

যায়শ ২০টী ভগ্গে ভাগ করা হয়েছে । ' 
0651901 ৫৫৫ সালে /১010001% 3191191016026 প্রকাশ করেন । এই /701091001-এ 

আরও ৩*** বইয়ের বর্ণনা দেওয়া আছে । 06370-এর মৃতযার পর তার বইয়ের বন্ু 
সংস্করণ হয় এবং পাঁরবধিত আকারে বইখাঁন প্রকাঁশত হয় । 

069761-এর পংস্তক সচশকে আন্তজর্শাতক পাস্তক সচখ বলা চলেনা যাঁদও 

99111751061 তার ন0006001। 09: 1310110519100116-নামক বইয়ে 095001-এর 31110- 

(08508 [011015811ও কে, আন্তজাতিক প স্তক স.চশর মধ্যে স্হান দিয়েছেন । বইখানতে 

কেবলমাত্র উপাঁরউজক্জ 'তনটি ভাষায় লেখা ছাপা বই ও 'কছু পথ সংকাঁলত হয়েছে। 

ধকস্ত বইখাঁনকে সাধারণ পস্তক সচশ হিসবে ধরা যায় কারণ সকল বিষয়ের বই এই 

বইয়ের ভিতরে স্হান পেয়েছে । 

063191-এর পূর্বে যে সকল পস্তক সূচখ তোর হ'য়েছিল সেগহাঁলি তোর হয়োছল 

ব্যক্তগত প্রয়োজনে ; পৃৃস্তকের প্রয়োজনে নয় । অর্থাৎ সে সব বইয়ে ব্যাপ্তির প্রাধান্য ছিল 

বৈশগ পন্স্তকের প্রাধান্যটা ছিল "দ্বিতীয় স্তরের । 06361 ছিলেন পশ্তকের অন:রাগশ এবং 

সেই অন:রাগের বশেই তান দেশ-বিদেশে 'বাক্ষপ্ত বইগহীলর প নরুদ্ধার করতে বদ্ধ- 

পাঁরকর হয়োছলেন । 

039৩1 তাঁর বইয়ে সংকাঁলত পুস্তকগ:লর কেবল উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হনান। 



১৮৮ গ্রঞ্থাগার [ আশিন 

বছ ক্ষেত্রে বইগণলর সধক্ষপ্তসার দিয়েছেন এবং বইগ,ীলর 'কছু কিছু অংশ উদ্ধৃত 

করেছেন । 
সাঁত্য কথা বলতে কি 0995761-ই সংত্রপাত করেন আধীনক প.স্তক তাঁলকার | 

জাতীয় পুস্তক তালিকা 

[010 1,087 (11552) হীন 001010191068111 09 50106011695 8110217191 নামে 

একখানি সূচশর বিষয়বস্তু সংগ্রহ করেন। কিন্ত বইখাঁন ছাপা হয় ১৭০৯ সালে। 

বইখাঁন প্রকাশ করেন 0%001-এর 401011019 17911. 

0110 32910 (১৪৯%-১৫৬$) 11105111017 179)01719 13111211018 1100 991 /১1701186, 

09177017129 80 5006199 55011112110]) (03100951161, এ. 0৬616010, 25510) 1 

এ বইখাঁন ইংরাজ লেখকদের কালানংক্রীমক সূচশ। ০010 7321 হ'লেন 

ইংলন্ডের সব চেয়ে প্রাচশন ন'ট্যকার । হান এই সচশতে ইংব্রাজগ লেখকদের ন:ম 

কালান:ক্রামক ভাবে সাজান এবং লেখকের 10167877796 অনুযায়ী একটি সূচশী আছে। 

এই সংস্করণ ১৫৪৯ সালে পুনম্দুণ হয় । 789516-এ ১৫৫৭--১৫+৯ সালে ২খন্ডে 

এই সর দ্বতীয় সংস্করণ হয়। এই সংস্করণে সূচগর নাম কিছুটা পাঁরবতিত 
হয় 28 9011010] 111051110]) 1101011 731918101176-,--, 02019109506 | ১৪০০ 

লেখকের নাম এই সংদ্করণের অন্তভু্ত হয় এবং প্রায় ২০০০ লেখাঘ্র নাম উল্লেখ 

করা হ'য়েছে। পরে 81০-এর সংকাঁলত আর একগাঁন স:চশ ১৯০২ সালে [২6৪11810 

৮০০1৪, প্রকাশ করেন ) 17065 31110170180 5011101010] 00009 6 ৬1115 8310110- 

(16015 1001] [9910 10016 0011901 10178101763 7381605 ০017 21115 (0৮001, 

১১৬ 1--5809 ?) 

10111 7105 (১৬৬০-১৬১৫) 21116 11599 01 0006 11125, 15110199, 19051011089 

11017 2110 ৮/116619 01121151210. এই বইখাঁনির চতুথণ খড ছেপে বার হয় ১৬১৯ 

সালে। ছাপান ৬. 13151)01), সচশর নাম: 1২919201011) 1)151011021817 06 16088 

/1151105 1 এ বইখাঁনর বেশশর ভাগ অংশই 8৪91৩-এর বই থেকে নেওয়া । 

/১116015 618005915 19011 (১৫১৩-১&৭৪)। জন্ম 17101611০6-এ1 বহু বইয়ের 

লেখক । ইনি সখ করে পংস্তক সূচশ প্রণয়ন করেন। ইনি 7.101908 নামক একখানি 

পুস্তক সচশী সংকলন করেন । বইখা'ন ছেপে বার হয় ১৫৫০ সালে-_-ভোনসে ছাপা হয় । 

বুইথাঁনর বহু সংস্করণ হয় । 
00177611165 1,005 ওরফে 081110105 (১৫৪৬-১৫৯৫) । ১৫৮২ সালে 121729 সহরে 

[19৮10] 0610012010120 50110101017 ০96919895, ২৩৭ পৃষ্ঠার একধাঁন স.চগ প্রকাশ 

করেন। এই সূচীতে ১৫০০-১:৮১ সালের মধ্যে ১০০ লেখকের প্রায় ১০০* লেখার 
সূচী সান্নবোৌশত । 
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71200801509 18 0101% ৫ 12176 ও /১10101176 ৫ 61016 (১৫৬২-১৬১৯২ ও 

১৫৪£-১৬০০)-এ দের দুজনের মধ্যে পাঁরচয় ছিলনা কিন্ত দ;জনেই একই উদ্দেশ্য নিয়ে একই 

নামে দুইখাঁন পুস্তক সচশী লেখেন £ 19119015000 ?7050156, একখান সূচশ 

প্রকাঁশত হয় 2৪:15-এ ১৫৮৪ সালে এবং অন্যখাঁন প্রকাঁশত হয় 1.0 সহরে ১৫৮৫ 

সালে। প্রথম সুচীতে লেখক সম্বন্ধে নানারূপ অদ্ভুত সংবাদ সম্বীলত এবং দ্বতীয় 

সূচতে প্রত্যেক বইয়ের স্রক্ষপ্তসার সম্বীলত । দহুইখাঁন বইয়েই দেশশ এবং বিদেশশ 

লেখকের ফরাসী লেখা এবং ফর;সগ ভায়ায় অনযাদত বই সংকাঁলত হয়েছে । লেখকের 

নাম অনযায়শ দখান বইই ীবন্যাঁসত | প্রথম বইথাঁন 10-0110 ৫৫৮ পষ্ভা। বইয়ের 
শেষে লেখকের নামের ও পস্তকের নামের সচশ। দ্বিতীয় বইখাঁন 17-01০য় ছাপা, 

১,২৩৩ পঞ্ঠা ও একখান ক্রোড় পুস্তক ৬৮ পৃঠা। শেষের দিকে প.স্তকের নামের ও 

লেখকের নামের সূচশ। 

/10076 80115011 । হান সাঁত্যকারের একখান জাত”য় পুস্তকতা-ালকা প্রস্ভুত 

করেন 2 081810006 01121011511 [01171660 6090165 1  4/৯1010 71880115611 গিনজে ীবদ্বান 

গোটির লোক 'ছলেন না। ইন ছিলেন ল'ডনের একজন [01970 1 065097-এর মত 

1190175911-এর উদ্দেশ্য ছিল ানজের দেশে প্রকাশিত প,স্তকগঠীলকে উদ্ধার করা । 

পূর্বে যে সকল পুস্তক সচশী যে [নয়মানুসরে প্রস্তত করা হয়োছল হান সে সকল 

ণনয়মের বশবতাঁ না হ'য়ে লেখক অপেক্ষা প.স্তকের বর্ণনার উপর জোর দেন বেশশ অথণং 

একখা?ন বইয়ের যথাযথ বর্ণনা দিতে গেলে যে বিষয়গ্ণীল সম্বন্ধে সংবাদ দেওয়া প্রয়োজন 

পুস্তকের বর্ণনায় সৈই 'বধয়গীল সান্নবোৌশত করেছেন । ইনিই প্রথম প.স্তক বর্ণনায় 

একটি [০০1/710৩-এর উদ্ভাবন করেন। লেখকের নামের যথাযথ অন্ালাপ, বিশদভাবে 
প.জতকের নাম, প স্তকের আকার (0017191) ইত্য।ঁদ সকল প্রকার বর্ণনা ইাঁন তার স:চতে 

1দয়েছেন । 08191095001 1211811951) 1271171৩0 1399155 তিন ভাগে প্রকাশিত হয়-- 

প্রথম দ,টি খণ্ড প্রকাঁশত হয় ১৫৯৫ সালে । প্রথম খন্ড ধর্ম সম্বন্ধীয় ১২৩ পৃঃ 177-00119 

--২৫০০ প্ স্তকের সূচশ ) দ্বিতীয় খণ্ড বিজ্ঞান ও সঙ্গশন সম্বন্ধীয়, ২৭ পৃ 10-00110, 

৩০৯ পুস্তকের বর্ণনা সম্বীলত। বইগ্ীল বয় ও রূপ (910) অনহযায়শ সাজান । 

একথা বলা যায় যে 11111] [01000-এর পূর্বে ইনি ইংলচ্ডে সাঁত্যকারের ববাঁলত্ত- 

গ্রাফপর সৃষ্টি করেন। এর পদ্দাঙ্ক অনসরনে পরে অন্যান্য দেশ পথস্তক সঃচট প্রকাশ 

করতে সরু করবে । 
১৬শ শতাদ্দীর পুস্তক সচশগ্যীল বিচার করলে দেণা যাবে কোন সৃচীই কোন 

নয়মের ভীত্ততে সংষ্ট হয়ান। নিয়ম ঘ। কিছু ছিল তা সম্পূর্ণ ভাবে বাঁক্তগত। যারা 

প্রথমের দিকে পুস্তক সূচশর সংকলন করেন তাঁরা সকলেই ছিলেন বিজ্ঞানের লোক এব! 

তাঁরা ব্যাঞ্জগত প্রয়োজনের ভিত্তিতেই প.স্তকের সূচী তোর করেছিলেন_সূচশ তৈরণ 

লুররার সাধারণ কোন নিয়ম তখনও গড়ে ওঠোন। শৃদ্বিতশয়তঃ প্রথম যাঁরা স৮ী করেন 



১৯, গ্রন্থাগার [ আশ্বন 

তাঁদের কাজ সম্পূর্ণ মৌলিক ধরণের? কারণ তাঁরা কোন সচগ পত্রের সাহায্য গ্রহণ 
করেন নি। তৃতায়তঃ সুচগঢুলি বিবেচনা করে দেখলে দেখা যায় লেখকই ছিলেন গ্রধান। 
মনের ভাব প্রকাশের মাধাম হসাবে বইয়ের মূল) ছিল দ্বিতীয় স্তরের । অর্থাং 
পদস্তকের প্রয়োজনে পবস্তকের সূচী তৈরি হয়ান। প্রয়োজনটা ছিল সম্পূর্ণ ভাবে 
বাঁভগত। ক্রমশঃ ব্যা্ত ও বই এই দূইটর মধো কোনটি প্রধান এবং কোনাটর প্রয়োজন 
বেশী তা পরের যৃগে চ্হিরীকৃত হ'বে। লেখকের পাঁরবর্তে ভ্রমণ প স্তকের গ্রাধান্য 
দেখা দেবে এবং পস্তকের বর্ণণা দেওয়া ক্রমশঃ হয়ে দাঁড়াবে প্রস্তকসূচীর প্রধান 
বিষয় বন্ত। 



গ্রন্থাগারে কর্মীদহযোগ 
বীরেজ্জ চন্দ্র বন্দ্যোপাধাযায় 

্্ছাগার এমন এক প্রীতষ্ঠান যেখানে প্রত্যেক কর্মী পারস্পারক সহযোগতা, বজায় রেখে 
মলে মিশে কাজ না করলে কাজকর্ম যেমন মসৃনভাবে চলবেনা তেমান এর উদ্দেশ্যও 

সার্থক হবেনা । একথা অবশ্য যে কোনো প্রাতষ্ঠান সম্পকেইি সত্য । আমাদের দেশে 

আঁধকাংশ প্রাতিষ্ঠানই উচ্চপদে আসণন মুষ্টিমেয় কমচারগ দ্বারা পাঁরচাঁলিত হয় এবং তাঁদের 

[নদে শ, বিচার বা খেয়াল মতোই কাজ চলে । এমনাঁক কাষানর্বাহের জন্য যেখানে সাঁমাত 

বা কাঁমাট আছে--আজকাল যার বহুললতা সরকারঈ বেসরকারণী সব সংস্হাতেই দেখা যায় 

সৈখানে সেটি শৃধূ নিমত্ডের ভাগ্গগ হয়ে থাকে । আসল কাজ যাঁর বা যাঁদের চালাবার 

তাঁর ই চালান এবং তার অনুকূল অবস্হার সংষ্ট করে নেন। এর মধ্যে দোষের কিছু থাকেনা 

যাঁদ কম'দের সবাইকে নিয়ে তাঁদেরও মতামতের মর্যাদা 'দয়ে দাঁয়ত্ব ভাগাভাগ করে কাজ 

চালানো হয় এবং প্রাতিষ্ঠানটকে যতে সকলেই তাঁর নিজের বলে ভাবতে পারেন এমন 

পাঁরবেশ সৃষ্টি করা হয়। এইটিই যৌথ পারচালনার গণতাশিত্রক পদ্ধাত। কিন্ত 

গণতন্ত্রের মন্তবড় অবদান [নর্বচন বা ভোট, এবং ভোট-রঙ্গের কথা কে না জানেন। ভোট 

সংগ্রহ কয়ে নিজের কোলে ঝোল টানা রাজনগীতি, সমাজনসাতি এবং সংস্হা ও দপ্তরনশীতর 

সহজতম প্রাথামক অধ্যায় । এর ফলে এমন অবস্হার স্ষ্টু হয় যাতে প্রত্যেক দণ্তরে বা 

প্রারতঠানে দুই বা বন্গ ভাগে কমীদল বিভক্ত হয়ে পড়েন, কাজ করে যান দায়-সারা গোছের, 

প্রীতগানকে নিজের বলে ভাবতে পারেননা,_ সেরকম শিক্ষা বা প্রেরণা পান না। কেবল- 

গাত্র বক্তৃতা দিয়ে, শশনধর্ম বা সদাচারের পাঠ দিয়ে সে ভাব আনা যায় না। তার জন্য 

সকলকে 'নয়ে সকলের আস্হা অঙ্জ'ন করে যেভাবে কাজ .করে যাওয়া উীচত তার অভাব 

সবই দেখা যায়। ফলে দেশসেবী দেশকে নিজের বা কাজকে দেশের বলে মনে করেননা, 

সরকার কম"চারশী মনে করতে পাঠ্রেননা দেশ আম,র নিজের, ব্যবসায়ী ভাবতে পারেননা 

দেশের দশজনা তাঁরই নিজের লোক। ইংরেজ আমলে সরকার বিদেশী ছিল বলে তারা 

যেমন দেশকে নিজের বলে ভাবোন, আমরাও তেসাঁন ভেবোঁছ ঘা পারা যায় লুটে পদুটে 

নেওয়া যাক । এবং সেট ল্ণ্ঠনের ভাব এখনো মন থেকে যায়ান। 

কত্ত এ হল ধান ভানতে শিবের গীত । আমি দেশজোড়া শাঁথলতার সমালোচনা 

করতে বাঁসাঁন। বলতে বসৌছ গ্রন্হাগারে কর্মীসহযোগের কথা । প্রথমেই বলোছ, গ্রণহা- 

গারের কাজ মস্নভাবে চালাতে এবং উদ্দেশ্য সফল করতে সকল কর্মীর প্রত্যক্ষ সহযোগিতা 

প্রয়োজন । গ্রন্ছাগারের উদ্দেশ্য বলতে ₹ি বোঝায়? এক কথায় আমরা বলতে পার, 

[বিশেষ বা সাধারণ যে কোনো গ্রন্হাগারেরই উদ্দেশ্য শিক্ষা ও জ্ঞানের গ্রচারে-প্রসারে এবং 

সংকাত ও রুচির গঠনে-ধরণে সহায়তা করা। সেজন্য গ্রন্হাগারের প্রাতটি কর্মী যাঁদ 



১৯২ গ্রন্থাগার আস্িন 

1বশেষ দি সম্পন্ন না হন তাহলে কাজের সঞ্ঘবদ্ধতায় অন্তরায় সুষ্টি হবে। অপরাঁদকে 

গ্রন্হাগাঁরক যাঁদ সহযোগিতা গ্রহণে ইচ্ছুক না হন তাহলেও কাজের 'বিদ্ব ঘটবে । 

পারস্পাঁরক এই সহযোধগতার নবষয়টিকে কয়েকটি দিক থেকে দেখা যেতে পারে । যেমন, 

কর্মীসহযোগে কর্মীদের উপরে ক ধরণের প্রভাব পড়ে, গ্রম্হাগারকের উপরে এর ক্রিয়া 
ধকরকম এবং সেই সূত্রে গ্রন্হাগার-পাঁরচালক মন্ডলশর উপরে তার প্রভাব, গ্রন্হাগারের 

উন্নাতর ব্যাপারে এর অবদান কোন ধরণের, এবং সামীগ্রকভাবে গ্রন্হাগার-কর্মীদের শিক্ষণ 

সংক্রান্ত ক্ষেত্রে-সেই সঙ্গে 'বাভন্ন গ্রন্হাগার পাঁরধদ বা কর্মীসম্মেলনের ক্ষেত্রে এর 

তাৎপর্য কিছু আছে কিনা । 

কর্মীসহযোগের ব্যাপারে গ্রন্হাগার কর্মীদের উপরে এর প্রভাব সর্বাঁধক সে কথা বলা 
বাছুল্মাত্র । 'সহযোগ” ও প্রভাব" বলতে বুঝি তাঁদের কাজের জ্ঞানগত উৎসাহ এবং 

প্রয়োগজাঁনত আঁভজ্ঞতার পারস্পারক আদান-প্রদান । গ্রন্হাগারের কাজের জন্য বিশেষ 

ধশক্ষার প্রয়োজন তা আমরা জাঁন। এই বিশেষ শিক্ষা যে যে কেন্দ্রে হয় সেগীলতে 

ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগের দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হয়না । কেবলমাত্র বর্গাকরণ এবং 

সূচশকরণের বিষয়ে কিছু পাঁরমান হাতে-কলমে শিক্ষার ব্যবস্হা দেখা যায়। শিক্ষার্থীদের 
যাঁদ চাল গ্রন্হাগ্ারের নানাবিধ বিভাগে কিছুটা করে চাকুর-ীবকজ্প বা [নয়োগানুবর্তী 
(0-505105 0810108) শিক্ষা গ্রহণের বাবস্হা করা যায় তাহলে গ্রন্হাগার জগতে কর্মী 

1হসেবে প্রবেশের পৃবেই তাঁরা কাজ সম্পকে কিছুটা ওয়াকবহাল হয়ে আসতে পারেন। 
এই সূত্রে বলতে পার, শিক্ষ/ক্রমের মধ্যে যাঁদ সমস্যা সাঁজয়ে পাঁরচালনার ভযয়া-প্রকজ্পের 

(21781890০৪3 5100169) ব্যবস্হা করা যায় তাহলে শিক্ষার্থীদের অনেক উপকার হতে 

পারে । এমনাঁক তন দিনের পাঠক্রম এ একটি দিনের ভয়া-পাঁরচালনায় রপ্ত হয়ে যেতে 

পারে। 'বিষঃটা পাঁরহ্কারভাবে বোঝাবার জন্য একটা উদাহরণ দিই । ধরুন, গ্রন্হাগায়ের 

কার্ধীনব্ধাহক সামাত কিভাবে কাজ করবে তা বোঝাবার জন্য শিক্ষার্থীদের নিয়ে একটি 

সাঁমাত বা কাঁমটি খাড়া করা হল। বিশ্বাবদ্যালয়ের গ্রন্হাগার যাঁদ বিষয় হয় তবে কেউ 

উপচার্য [হসেবে রইলেন । কেউ গ্র'হাগাঁরক, কেউ কেউ বা 'বাঁভন্ন 'িভাগশয় অধাক্ষ 

গহসেবে। সাঁমাঁতর কর্মস্চশ খাড়া করে উপস্হাপন করা হল এবং আলোচনার পর প্রস্তাব 

গৃহশত হল । এই ভাবে 'বাঁভল্ল বিষয় 'নয়ে মহড়া চালয়ে প্রকৃত কাজের একটা আন্দাজ 

শিক্ষার্থীরা পেতে পারেন । 

গ্রন্হাগারের কর্মীরা যাঁদ গ্রহাগারে সামাগ্রক কাজ-কর্ম ভাল-মন্দ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকেন 
তবে গ্রন্হাগারের যেমন ক্ষাত হয় তেমাঁন ক্ষাত কর্মীদেরও ৷ একথা সত্য যে প্রাঁতটি 

কর্মীকে কোনো বিশেষ ধরনের কাজে লগতে বা লাগাতে হয়। কেউ বা সূচশকরণের 

কাজে লিপ্ত থাকেন, কেউ বা বর্গীকিরণের, কেউ ব্রত পুস্তকের তালকা প্রণয়নে, কেউ 
লেন-দেনের ব্যাপারে । কিন্তু এই সব কাজই একটি সূত্রে বাঁধা, একটির সঙ্গে আরেকটি 

তঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত । তাই কারো পক্ষে 'বাছ্ছ্ন ভাবে কাজ করা সম্ভবও নয় যক্তয-ক্তও 
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নয়। সকলে মলে একটি লক্ষের দিকে এঁগয়ে চলতে হয় । সেই লক্ষ্য জ্ঞানের সামা 

বিস্তারের সীমান্তে প্রস।রত। কস্ত আম।দের মধ্যে প্রায় সর্বত্রই এাঁবষয়ে শোথল্য 

দেখা যায় । এই শোথল্র জন্য সর্বাংশে কর্মীরা দায়শ নন। পাঁরবেশ অনুকূল না হলে 
তাঁদের পক্ষে কিছু করে ওঠা বা গড়ে তোলা দ:ঃসাধ্য হয়ে পড়ে । শেষে একটা গা-্ছাড়া 

ভাব আসে._ টাকার করাছ তাই যেটুকু না করলে নয় করে খালাস হই। এই ভাব 
আসবার জন্য আমাদের অব্যবাহত এবং চূড়ান্ত কর্তাব্যাক্তরা কম পাঁরমানে দায়শ নন। 

প্রথমেই বলতে হয় গ্রন্হাগারকর্মীদের চাকারগত শোচনগয় অবস্হার কথা । তাঁদের বেতনের 

এবং পদ গৌরবের যে অবন্হা করে রাখা হয়েছে তাতে তাঁদের কাছ থেকে উচ্চাদর্শ ময় 

দষ্টিভীঙ্গর আশা করা যায়না । বিশেষতঃ আজকের বাস্তব পাঁরবেশে যেখানে সপারবার 

জীবনরক্ষার জন্য নাজেহাল হতে হয়। জীবনযাপনের ম।নের উপর জশবনাদর্শের মান 

নর্ভ'র করে সন্দেহ নেই । গ্রন্হাগার্কর্মীর কাজ শিক্ষা এবং জ্ঞানের সঙ্গে এমনভাবে জাঁড়ত 
যে তাঁরা সমাজের বাশ স্হান দখল করব; অ.শা করতে পারেন । অথচ কাধ ক্ষেত্রে 

তাঁদের অবস্হা সাধারণ কেরানশদের সঙ্গে তুলনশীয়। তাঁরা বিশ্বাবদ্যালয়ের সবেচ্চ 

আভভজ্ঞান নেবার পরেও গ্রন্হাগার বিজ্ঞানে বিশেষ পাঠ গ্রহণ করে এসে যখন কর্মস্হলে 

নামেন তখন দেখেন তাঁদেরই সঙ্গে তূলনধয় সমগোত্রীয় িক্ষাবদ অথবা দপ্তরাবদদের 

সঙ্গে তাঁদের বেতন ও মযশদার দুস্তর বিভেদ । িশ্বাবদ্যালয়ের ক্ষেত্রে মঞ্জরণী আয়োগ 

সম্প্রীত 'শিক্ষাবভাগের সমমর্যাদায় বেতনের সমবন্টনের দকে নজর শদয়েছেন, কিন্ত 

তাঁদের প্রস্তাবিত ক্রমের মধ্যে যেমন ফাঁক আছে তার চেয়েও বোৌঁশ ফাঁক লক্ষ্য করা যায় 

শবাভন্ন নবধ্বাঁবদ্যালয়ের মঞ্জুর কতৃপক্ষের দৃষ্টিভীঙ্গতৈ । তাঁরা এই বেতনক্রম এবং পদ- 

মর্যাদার সবণংশ প্রয়োগে আনচ্ছুক বা উদাসীন । এবং দ£ঃখের বিষয়, তৃতীয় পাঁরকঃপনা'র 

শেষেও লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে তাঁরা এীবষয়ের কোনো ফয়সালা করেনান। মনে হয়, 

শিক্ষকদের সঙ্গে গ্রন্হাগারকর্মীদের একই দিতে দেখতে তাঁরা চান না এবং এমন মনে 

করা ও অস্বভাবক নয় যে আমাদের কত্্হানশয় বছ গুণস ও পাঁণ্ডত ব্যাকিরা গ্রন্হাগারের 

কাজ সম্পকে এর াবশেষ হান এবং বিত্ত ক্ষেত্র সম্পকে কোনো ধারণাই রাখেন না। 

গ্রন্হাগার যে শিক্ষা ব্যাপারে কত দক দিয়ে কত রকম ভাবে স হায্য করতে পারে এবং 

শক্ষণের পাঁরপুরক হিসেবে শিক্ষকদের কাজ লাঘব ও শিক্ষার্থীদের সহায়তা করতে পারে 

সে সম্পকে তাঁদের যাঁদ চিন্তার দৈন্য ও ধারণার অভাব থাকে তাহলে এর চেয়ে দুঃখজনক 

ও ক্ষাতকারক আর ক হতে পারে ? 

দেশজোড়া সাধারণ গ্রন্হাগারের ক্ষেত্রেও এ একই অবস্হা দেখা যায়। আজকাল 

'পাঁরসংখ্যান' নামে একটি হাতিয়ার সরকার তরফে বল পাঁরমাণে ব্যবহত হয়ে থাকে । 

তদ্দৃষ্টে মনে হতে পারে নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে গ্রন্হাগারের 'ক্রিয়াকমের ব্যাঁণ্ততে 

জনগনের মধ্যে পড়ঃয়া হবার জন্য সাড়া পড়ে গগিরেছে। ীকন্ত সম্ধানীরা জানেন 

অবস্হাটা কেমন। জেলায় জেলায় গ্রন্হাগার যাঁদ বা আছে তো পদস্তক সংগ্রহের ব্যাপারে 
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মে তাল চলেছে, গ্রন্হাগারক যাঁদ বা আছেন তো তাঁর স্বাধগনতা বা স্বাধখন িন্তা- 

বিকাশের বা কর্মপন্হা গ্রহণের ক্ষেত্র নেই। জেলাশাসক মন্ডল সেখানে প্রধান এবং 

পরামশ দাতা, গ্রন্হাগারক অনেকাংশে নিমিত্তের ভাগীমাত্র | এই অবস্হায় গ্রন্হাগার 

কর্মীর নূতন ভাবধারার প্রয়োগের সুযোগ বা কর্মে উৎসাহ আসে না। এই সব গ্রন্হাগার 
সমাজ শিক্ষা বিভাগের সঙ্গে যুক্ত। কিন্ত যে সব সমাজ 'শক্ষাবদ কর্ণধার গহসেবে 

থাকেন তাঁরাও 'নলিপ্ত বা নির'সন্ত ভাবেই অবস্হান করেন। সরকার ানধণারত 

সাম্প্রীতক বেতনক্রমও গ্রন্হাগার কর্মীকে উৎসা'হত বা মধাদাবান করবার পক্ষে প্যণপ্ত 

নয় । 

এসব অবশ্য আমার প্রবন্ধের প্রধান আলোচ্য বিষয় নয়। কম সহযোগের পটভ:ম 

ণহসেবে এই প্রসঙ্গ এসে পড়ে । সে যাই হোক, অ'শা করব এই অবস্হার উন্নীত অদূর 

ভাঁবষ্যতে হবে। এখন আবার মূল প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। কর্মীদের অনুকূল 
চন্দ পাঁরবেশ রচনায় গ্রন্হাগাঁরকের দায়-দায়ত্ব অনেক,_বলতে গেলে সবটাই । 
্রল্হাগাদরক এর ভালোয় মন্দয় প্রত্যক্ষ ভাবে জাঁড়ত। কেননা, এই কর্মীসহযোগের 

প্রবর্তন যেমন তরিই চেষ্টায় সম্ভব তেমাঁন এর ফলাফলের ভাগশীও মূলতঃ তাঁনিই। 
তাঁর কাজের সুসমঞ্জস বন্টনের সফল যেমন তান এবং গ্রন্হাগার ভোগ করেন তেমাঁন 

এর কুফলের প্রধান দ'ঁয়ত্ব । কিন্ত তানি এজন্য তাঁর নিজস্ব মতের সপক্ষে সকলকে পাঁর- 
চালিত করতে এবং 1দবমতকারস মাত্রেরই প্রাত বিরূপ হতে পারেন ন । গ্রন্হাগারিক যেমন 

পাঁরচালক সামাতর সদ্ধান্ত অন:যায়শ গ্রন্হাগারের নশীত নিধণরণ করেন, তেমাঁন 

তাঁর পক্ষে বিভাগীয় কর্মীদের নয়ে বৈঠক বাঁসয়ে আলোচনার দ্বারা সেই নশীতির প্রয়োগ 

বাঞ্ছনগয় । তেমান গ্রন্হাগারের প্রাতট বিভাগ উপারভাগের স.বধা অস্ীবধার কথা 
এবং উন্নয়নম:লক নীতি প্রবর্তনের বিষয় নিয়ে নিজ কম.বৃন্দর সঙ্গে আলোচনার দ্বারা 

ঠিক করে 'নয়ে তারপর সেটি পাঁরচালকমনডলশর কাছে পেশ করা বাঞ্ছনঈয় । এইভাবে 

প্রীতটি কর্মী তাঁর 'নর্দিট কাজ সম্পর্কে এবং সমগ্রভাবে গ্রহাগারের কাজ সম্পর্কে 

সচেতন হ"বার প্রেরণা পাবেন, ব্যাক্তগত দাঁয়ত্ব পালন করে যৌথ দ'য়ত্বের ভার বহন 

করতে পারবেন। গ্রন্হাগার পাঁরচালনার খহুটনাটির মধ্যে কর্মীরা যা এইভাবে না 

যেতে পারেন তাহলে ভাঁবব্যং গ্রহাগরণীরক তোরর পথ খোলা থাকে না। বড় গ্রহাগারে 

কাজ করে তাঁরা সংগ্রঠন ও পাঁরচালনার 'শক্ষা 'নয়ে অন্যান্য ছে'ট বড় গ্রন্হাগারের 

পাঁরচালক হবার যোগ্যতা অজর্ন করবেন এইটেই স্বাভাঁবক | ধকস্ত প্রয়ই দেখা যায় 

গ্রন্হাগারক অথবা অন্যান্য উচ্চপদস্হ কর্মীরা সব .কাজের চাবকাঠি নিজের মূহোর মধ্যে 

রেখে সমস্ত শার্ভর একীভূত আধার হয়ে থাকতে চান। শ.ধ গ্রদ্হাগারের ক্ষেত্রে নয়, 

আমাদের আঁধকাংশ প্রতিষ্ঠান, আয়োগ, সং্হা, দপ্তর ইত্যাঁদর বেলায় লক্ষ্য করা যায় 

পাঁরকজ্পনা বা দাঁয়ত্ব সবই যাঁন প্রধান ?তাঁন জের বন্জার মধ্যে রাখেন, সব কিছু- 

কেই একটা গোপনীয়তার মোড়কে রেখে সর্বশীক্তমান হয়ে বসে থাকতে চান। এর ফলে 
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তাঁর আঁত মূলাবান পদ যখন খাল হয় তখন উপযংস্ত লোকের জন্য চারাঁদক হাতড়ে 

বেড়াতে হয়, কেননা 'তাঁন কাউকে 'বশবাস করে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন ীন, কাউকে 

ওয়ারিশ হিসেবে তোর করে যান নি । এই মনোভাবের ফলে কর্মীরা বরাবর অসম্তোষের 

মধ্যে দিন কাটান এবং আঁনচ্ছুক ভাবে কাজ করে যান, _-পুরো শাক্ত নিয়োগ করতে 

নারাজ থাকেন,_যার ফলে তাঁদের ভবাষ্যতের আশা আকাঙ্খা লুপ্ত হয় এবং গ্রন্হা- 
গারেরও উন্নাতির পথে ব্যাঘাত ঘটে । চা'রাঁদকে দংট্টপাত করলেই দেখা যাবে এই রোগ 
আমাদের সমগ্র দেশকে কি ভাবে পঙ্গু করে রেখেছে, সংট্ট করেছে নানান দলের এবং 

অসস্হ পদ্ধাতর। নজ নিজ স্বার্থ চিন্তায় এবং শুধমাত্র হিনজের উন্নাতর রাস্তা 

খোলা রাখবার জন্য আমাদের আঁধকাংশ কর্তাবাক্তরাই নম্নতম কর্মীদের স্বীকৃতি দিতে 

ন'রাজ থাকেন এবং তাঁদের প্রকাশের পথে অন্তরয় হয়ে দাঁড়ান। অথচ সহজ সত্য 

এই যে, নিজের াবভাগে গুণখ এবং আঁভচ্ক ও গিন্তাশসল কর্মী থাকলে তাঁর নিজ 

অধ্ক্ষতার সুনাম এবং প্রাতষ্তানেরই গৌরব বাড়ে, এবং মিশে পাঁরকজ্পনা প্রস্তৃত ও 
কাজ করলে পাঁরচালক হিসেবে তাঁরই বিশেষত্ব ও সার্থকতা প্রমাণিত হয় । ঃ 

কর্মী সহযোগ চচণর আরেকটি ক্ষেত্র গ্রন্হাগর পারদ । 'বাঁভন্ন ধরণের গ্রন্হাগার 
কর্মীরা নানান সংস্হায় 'ালত হতে পারেন। আমাদের মধ্যে যেমন আছে বঙ্গীয় 
গ্রহাগার পাঁরষদ, ইন্ডিয়ান লাইব্রোর এসোসিয়েশন, প্রভ্ীতি-এবং ভারতগয় াবজ্ঞান 

ও অনুসন্ধান গ্রহাগার পারদ (149].70) ইত্যাদ জাতীয় 'াবশেষ সংস্হা। এই 

জাতীয় পাঁরষদের কাজ যেমন আলোচনা সভা বা পাঁরকাদ বার করা তেমাঁন গ্র-হাগার 

সমস্যা নিয়ে আন্দোলন ও পাঁরকল্পনা পেশ করে দেশের সরকারকে ও জনগণকে 

সচেতন করে তোলা । যেমন বেতনক্রম ানধণরণের ক্ষেত্রে সরকার* বেতন কীমশনের 

বা গবম্বাবদ্যালয় মঞ্জ,রশ কাঁমশনের িদ্ধান্তগণীল বূপাঁয়ত হল কনা সে বিষয়ে 

যথাযোগ্য কর্তৃপক্ষের দষ্টি আকষণ করা, ইত্যাঁদ, দন্ত আরো অভ্য'তরে দি বিস্তার 

করে দেখা দরকার ক্ষেত্র বিশেষে উক্ত ?সদ্ধা,ত ননী ত ?হসেবে মেনে নেওয়া হয়ে থাকলেও 

কর্মীনধিশেষে উপযুক্ত ব্যান্তকে যথোপযুক্ত বৈতনক্রম দেওয়া হচ্ছে কনা অথবা 

দায়সারা ভাবে বেতনবক্রন্রে ননয়ম রক্ষা হলেও সমবণ্টন হচ্ছে কনা, ইত্যাঁদ ॥ কর্মী- 

কুলের সচেতনতাই এইসব ব্যাপ।রে পাঁরষদের সহায়ক হতে পোরে। গ্রন্হাগারকর্মীরা 

পারদ মারফত যেমন নানান গ্রণ্হনা গবেষণার কাজ হাতে গনতে পারেন তেমাঁন এখানে 

ধনজেদের :কাজকম" সংক্রান্ত নানাবিধ সমস্যার আলোচনা করে সমাধানের পথ খুজে 
বার করতে পারেন । এভাবে পারস্পারক সহযোগ রক্ষা করে নিজেদের দায় নিজেদের 

কাঁধে তলে না দিলে বাক্তগত বা সামাগ্রক উন্নাতির সম্ভাবনা সাম্প্রীতক পাঁরবেশে 

দরপরাহত হবে। গ্রন্হাগার পাঁরধদকে ট্রেড য়ানয়ন জাতীয় সংস্হা মনে করবার 

কোনো হেত: নেই । তব কর্মী হিসেবে সঙ্ঘবদ্ধতা প্রয়োজন । কর্মীরা নিজ নিজ 

গ্রন্হাগায়ে নানান বাধতে অথবা 'নর্দিই্ কার্যক্রমের মধ্যে আবদ্ধ থাকেন । সেখানে 



১৯৬ গ্রন্থাগার | আশ্বিন 

তাঁদের মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা স্বভাবতঃই সীমাবদ্ধ থাকে । কিন্ত পাঁরষদগ7ীলতে 

তাঁদের সেই বাধ্যবাধকতার সম্পর্ক থাকে না। এখানে প্রত্যেকেরই ম্বতত্ত্র সত্তা এবং 

চিন্তার বোঁশঙ্ট্য স্বখকৃত। তাই পারষদের গ্রণ্হাগার মাধ্যমে এবং অন্যান্য ক্রিয়াকর্মের 

সূত্রে কর্মীরা নানাবিধ কর্মসূচশ গ্রহণ করতে পারেন। গ্রন্হাগারের 'বাঁবধ সমস্যা 

ণনয়ে এখানে যাঁদ চাকার বিকল্প বা ভূয়া প্রকহেপর শিক্ষাচক্র বসানো যায় তাহলে 

প্রত্যেকেই তাতে অংশ গ্রহণ করে উপকৃত হতে পারেন । পাঁরষদের এই ধরণ্রে শিক্ষা 

চক্রের সুযোগ তীঁরা গ্রন্হাগার পাঁরচালনার বিষয়ে রপ্ত হতে পারেন । গ্রহাগার পারদ 

এই ভাবে কর্মীসহযোগ সূত্রাবলগর দিকে নজর দিলে নূতন নুতন পথের হাদিস মিলতে 

পারে, কর্মীবৃন্দের মধ্যে উৎসাহ, কত'ব্যবোধ এবং কুশলতার স্বান্ট হতে পারে । 

গ্রন্হাগার ক্রমবর্ধনশশল প্রতিষ্ঠান বিশেষ, এবং ক্রমপারবর্তনশশল | বছরের পর বছর 

জ্ঞানের ভাণ্ডার বেড়ে চলে, গ্রন্হসম্পদও বধিত হয়। নূতন নূতন 'চন্তাধারার প্রসার 

এবং ক্পনা ও পদ্ধাঁতর প্রবর্তনেশীববর্তনে নানাবধ পাঁরবত'নও অবশ্যম্ভাবণ । জার্গাতক 

এবং পাঁরপাহ্বক পাঁরবত“নের জোয়ার গ্রন্হাগারকে স্বভাবতঃই স্পর্শ করে এবং তার সঙ্গে 

তাল রেখে চলতে হয় । প.স্তকসম্পদ 'স্হাতিশশল, কিন্ত চি-তাধারা গিচরণশগল । জ্ঞান 

সম্পদ এক মন থেকে আর এক মনে সঞ্চারত হয়ে চলে । পরানোকে সাঁরয়ে নূতন 

চন্তাধারা অথবা পূরানোকে 1ভীত্ত করে নব বূপায়ণ যুগ থেকে যুগে চলতেই থাকে। 

এই ত্য নবগনতাকে বরণ করে 'নতে না পারলে পপাঁছয়ে পড়ে থাকতে হয়, থাতিয়ে যেতে 
হয়। কোনো প্রাতষ্ঠানই চিরাচাঁরত প্রথাকে আঁকড়ে ধরে থাকতে পারে না,_থাকলে বাড়তে 

পারেনা । গ্রন্হাগ্রারক অথবা গ্রন্হাগার কতৃপক্ষ যাঁদ নূতন নূতন ভাবধারাকে ত:চ্ছ করেন 

তাহলে সেই গ্রন্হাগ্রার মানবসমাজের প্রকৃত কল্যাণে লাগে না। এই নুতন চিন্তাধারা আসবে 

নূতন নৃতন কর্মীদের কাছ থেকে । তাঁদের পাঁরক্পনা পরামর্শকে যাঁদ উপয?জ্ত মর্যাদা 
না দেওয়া যায় তবে গ্রন্হ।গার মৃত গ্রন্হাগার হয়ে পড়বে, গ্রহাগ্রারক ধাবেন বিস্মতিগভে 

তাঁলয়ে । গ্রন্হাগারে এই নবযৌবনের দলকে অগ্রাহ্য না করে ছোট ছোট প্রকহেপর মধ্য 

দিয়ে তাঁদের কাজের সুযোগ তোর করে দলে এবং তাঁদের মতকে রূপাঁয়ত করবার ঝুশীক 

'নলে গ্রন্হাগারিক বা গ্রন্হাগার ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না, এবং এই সহযোগিতায় কর্মীরাও 

উৎসা'হত বোধ করবেন । হয়ত ছোটথাট ভুল ত্রুটি প্রথম প্রথম দেখা যাবে,_তা আর 

কোথায় কবে না হয়ে থাকে,কিন্ত গ্রহাগারক তাঁর আঁভজ্ঞতার হাল ধরে তাঁদের পাঁর- 

চাঁলত করবেন । এইভাবে ভাঁবষ্যং পাঁরচালক এবং িন্তানায়ক তোঁর হবে, গ্রন্হাগার- 
ক্মাদের কাজ ছন্দময় বৌঁচত্রযময় হয়ে উঠবে, গ্রন্হাগারের প্রাণগঙ্গা থাকবে চিরপ্রবাহমান। 

জীবকা ?হসেবে যাঁরা গ্রন্হাগারের কাজকে বেছে নেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই ধনুক 

চাকাঁরর প্রয়োজনেই এঁদকে ঝোঁকেন সন্দেহ নেই । এর মধ্যে অস্বাভাঁবকতাও কিছু নেই। 
তবে আমরা দেখতে পাই গ্রস্হাগারকমের দিকে সাধারণতঃ খুব কৃতণ ছাত্রছাত্রশরা ঝোকেন 

নাঃ খুব কম ব্যভিই আদশে-র প্সেরণায় আসেন । তার মধ্যেও আবার অনেকেই গ্রন্হাগ্ার 



১৩৭২) গ্রন্থাগারে কর্মীসহযোগ ১৯৭ 

জগং থেকে সরে শিক্ষাজগতে বা অন্য উপজগীবকার ক্ষেত্রে চলে যান। তব প্যারণচাঁদ মিত্র, 

বাঁপনচন্দ্র পাল, হারনাথ দের মতো মনশীধরা একদা গ্রন্হাগারের গৌরব বৃদ্ধি করেছেন, এবং 

রঙ্গনাথন আজ এঁবষয়ে ভারতের গৌরব, বিশ্বের গ্রন্হাগার-ীবিজ্ঞানপদের সঙ্গে এক সারতে 

তাঁর নাম। জণীবকার ক্ষেত্রে অনেককেই অনেক কাজে বাধ্য হয়ে রতণ হতে হয়, কিন্ত মনশধার 

ক্ষেত্রে তাঁরা পাঁছয়ে থাকেন না । গ্রন্হাগার-জখাবকার আকর্ষণ হখনতার জন্য কর্মীরা দায়শ 

'নন। বরঞ্চ তাঁদের মধ্যে থেকেই নূতন নূতন চিন্তাশঈলের আঁবভাব ঘটে । গ্রন্হাগারের 

ক:জকে ম্বীকাত দেবার জন্য সরকার পক্ষের গরজ বড় একটা নেই, এবং কৃতীদের আকর্ষণ 

করবার জন্য কোনো ব্যবস্হা নেই, তাই এই অবস্হা । শবজ্ঞান বা মানাবক শিক্ষার বেলায় 

যে ধরণের যত্ধের ব্যবস্হা আছে তা শিক্ষার সঙ্গে আবচ্ছেদ্যভাবে সধ্লই, গ্রন্হাগারের 

বেলায় নেই এটা আব*বাস্য মনে হলেও সত্য । তব; গ্রন্হাগারের কাজকে বিশেষত্ব মা'ডত 

করে আজ তাকে এক 'বাশষ্ট শ্রেণীতে উন্নত করেছেন গ্রন্হাগার কর্মীরাই ৷ তাঁদেরই 
আভ্যন্তরশন তাশগদ ও আদর্শের প্রাতি আবঃলতার ফলে এটা সম্ভব হয়েছে । যাঁদও 

বৈতনের হর কম, যাঁদও স্বীকীতর মান নগন্য তব তাঁদের চেতনা বা চৈতন্য কুয়াশায় 

আচ্ছন্ন হয়ে যায়ান। যাবার হেতৃও নেই । স্বল্প বেতনে 'বিদ্যালয়াদির শিক্ষকরা যেমন 

শিক্ষাদানে কার্পণ্য করেননা এবং 'বদ্যাদানের গোরবে উন্নত-মন্তক, তেমান গ্রন্হাগার কর্মীরা 

অনুরূপ জ্ঞান বিতরণের গৌরবে গর্বাঁনবত বোধ করতে পারেন । পারপা্বিক বাধা বা 

ওদাসন্য তাঁদের বিচলিত করতে পারবেনা যাঁদ তাঁরা পারস্পারক এবং সামীগ্রক সহযোগ 

বজায় রেখে কাজ করে যেতে পারেন । দৈশ-জোড়া গ্রহাগার এবং গ্রহাগর কর্মীর সঙ্গে 

তাঁদের লেন-দেন এবং কর্মে ও চি তায় যোগাযোগ রেখে চলতে হবে, হতে হবে এক লক্ষ্য। 

একই উদ্দেশ্য প্রণোদিত তাঁদের যাত্রা--এই উপলাঁব্ধ থাকলে কর্মী সহযোগের পথ সহজ 
হবে সরল হবে, সঃষ্ঠহ হবে পাঁরচালনার ধারা । 



রায়ানন্দ চট্টোপাধ্যায় (১৮৬৫__-১৯৪৩ ) ৪ গ্রন্থুপঞ্জী 
পুস্তক ও প্রবন্ধাদির বর্গাকৃত সূচী | 

প্রীতারকেশ্বর চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীসুরাজকৃষ্ণ মণ্ডল সংকলিত 

আজীবন কবীন্ত্র রবীন্দ্রনাথের বন্ধু, প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিয়্, পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা- 

সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় (১৬ই জ্যেষ্ঠ ১২৭১--১৩ই আশ্বিন, ১৩৫০) এরূপ তথ্যজ্ঞ 
ও ধীর-স্থির সাহসী মন্তব্যের লোক ছিলেন যে সংবাদপত্র জগতে তিনি অগ্রনী বলিয়া সারা 

ভারতে সন্মানার্য ছিলেন। 
এই পঞ্জিকা প্রণয়নে রামানন্নবাবুর পুস্তকাঁদি ও বেশীর ভাগই সঙ্কলন পত্র পত্রিকাদি 

হইতে গৃহীত হইয়াছে । 
বিষয়গুপি নিয়ান্ত ডিউই দশমিক বর্গ সংখ্যায় প্রশস্তভাবে বর্গারুত অবস্থায় স্থুলজ্জিত 

করা হইয়াছে ং 

৭ সাধারণ জ্বান 

দর্শন 

ধর্ম 

সমাজ বিজ্ঞান 

ভাষা 

বিজ্ঞান 

প্রয়োগ বিজ্ঞান 

৭ শিল্পকল! 

৮ সাহিতা 
৯ ইতিহাস, ভূগোল, ভ্রমণ ও জীবনী । 

€ে 2৯৮০০ তে 4৭৮ 

এই পঞ্জিকা রামানন্দ বাবুর রচনার আংশিক প্রচার মাত্র, ইংরেজী রচনাদি এখানে গৃহীত 

হয় নাই। বঙ্গভাষায় তাহার আরো! রচন| অন্য পত্র পত্রিকাতে ভবিঘ্যৎ পঞ্চিকার উপজীব্য হইয়! 
বহিল। এই সামান্য সাধ্য সঙ্কলনেই রামানন্দ বাবুর মনোমানস ও চিন্তাজগতের বিস্তৃতি 

উপলব্ধি হইবে । 

ষে বিষয়গুলি তারক! চিহ্নিত তাহ] রামানন্দ বাবুর রচিত, সম্পাদিত বা সঙ্কলিত পুস্তক 

বলিয়া বুঝিতে হইবে। বাবাকিগুণি সাধারণ অক্ষরে পত্র-পত্রিকায় রামানন্দ বাবুর রচনা 

বা! তৎসম্বদ্ধে প্রবন্ধ-কবিতাদি । 



9৪৭% ]. রামানন্দ চট্োপাধ্যায় (১৮৬৫-১৯৪৩) £ গ্রস্থপজা ১৯৪ 

বাঙ্গালা সালের শেষের তিনটি সংখ্যা বৎসর গণনায় গৃহীত হইয়াছে--এবং মাসের 
হিসাব. ও সংখ্যা গণনায় যখা-শ্রাবণ, ১৩৫০ সন » ৪,৩৫০, ইংরেজী সন স্বতন্ত্র উল্লেখ 

কর! হইয়াছে স্থানে স্থানে । 
৭ বর্গে রামানন্দবাবু ও অন্যান্য মহাত্মার ফটোর এক তালিকা ও কোথায় পরপ্তব্য তাহ 

সথচিত হইয়াছে । 

রর ০ সাধারণ শ্ঞান 

দাসী [মাসিক] : দাসী খ. ৪-৫. সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় । কলিকাতা, 
১৮৯৫, ১৮৯৬. দাসাশ্রমের মাসিকপত্র । ন্তাঁ লা. 182. 0০. 896. 1-3 

রুলস চক্র সরকার : সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ৷ প্রবাসী, ৬. ৩৫১ পৃ. ৪১৮ 

প্রবাসী [ মাসিক 2: £ প্রবাসী । বৎসর ১-৪৩__ ১৩০৮-১৩৫০--ইং ১৯০৩-১৯৪৩--- | 

এলাহাবাদ, কলিকাতা, প্রবাসী কার্যালয়, ১৯০৩-১৯৪৩-_২৫ সেঃ 

না. লা. 182. 0৮, 903, 12 

* প্রবাসী । যি বাষিকী স্মারক গ্রস্থ ; ১৩৬৭ (ইং ১৯৬১). কলিকাতা, 

প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিঃ) ইং ১৯৬১, ৮৪৮পূ. ২৫ সেঃ 

যোগেশ চন্দ্র বাগল : রামানন্দ, প্রবাসী ও মডার্ণ রিহ্বিষু। জয়গ্রী, ১.৩৭২ 

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় £ প্রবাসীর বয়স। প্রবামী, ১৩৪৭) পৃ. ১২২ 

£ বঙ্গের পুস্তকালয় ও বঙ্গ ভাষা (সচিত্্)। চন্দননগরে নৃত্য গোপাল স্থৃতি- 

মন্দির পুস্তকাগারের ৫৮তম বাধিক সম্মেলনে প্রদত্ত ব্ৃতা | 

প্রবাসী, ৪.৩৩৮, পৃ. ৫০৮-৫১০ 

ললামানন্দ ০৮০৪ সম্পা দাসী । খ. ৪-৫. ১৮৯৫) ১৮৯৬, 

হ্যা. লা. 182. 0০, 896. 1-3 

শীস্ত! দেবী 2 প্রবাসীর কথা । প্রবাসী, ষষ্ঠি বাধিকী স্মারক গ্রন্থ, ১৩৬৭. পৃ. ৪-১০ 

স্বনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় $ বাংলার উৎকর্ষ ও প্রবাসী । প্রবাসী, ১৩৩৩, পৃ" ৯৭-১০২ 

£ হি পৃতি। প্রবাসী, ষষ্ঠি বাধিকী স্মারক গ্রন্থ, ১৩৬৭, পৃ. ১২-১৪ 

ূর্বপ্রসন্প বাজপেয়ী : মাসিকপত্র ও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। প্রবাপী, ৭.৩৫২, পৃ. ৭৮-৮* 

হুমায়ুন কবির $ গ্রবাসীর শত বৎসর । প্রবাসী, ষষ্ঠি বাষিকী ম্মারক গ্রন্থ, ১৩৬৭. 

পৃ. ২২-২৩ 

১ দর্শন 

রামানঙ্গ চট্টোপাধ্যায় £ অভ্যাস ত্যাগ । প্রবাসী, ৪.৩২৩. ৬.৩৭১, পৃ. ৭৭৪ 

২ মহত প্রকৃতির লক্ষণ । প্রবাসী, ৩:৩২৮. ৫.৩৭১) পৃ ৫৭৬-৫৭৮ 

5 সত্যের বিরোধ ও সামস্য | “প্রবাসী, ১১৩৭১ পৃ. ৬০৯-৬১০ 



১৬৩ গ্রন্থাগার [ জাঙ্ন 

ধর 
রামালন্ছদ চক্োপাধ্যায় : ধর্মরাজ্যে সাধারণ ও অসাধারণ মানুষ । ১৩২৫ সালে ব্রাঙ্মসমাজের 

ভাব্রোৎসবে (১৯১৮ ইং) পঠিত। গ্রবাসী, ৬.৩২৫ পৃ, ৫১৭-৫২৮ 

৩-__সমাজ বিজ্ঞান 

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় : একের একটি পথ।  বঙ্গলক্ষ্মী, ১.৩৩৯, প্রবাসী, ৩.৩৩৯, . 
পৃ, ৪০৬-৪৭৭ 

£ কেশব সেনের জাতি গঠন চেষ্টা । (সচিত্র) 
প্রবাসী, ৮.৩৪০, পৃ. ২৯৮-৩০৬ 

: ক্ষয়িষু। জেলাগুলির উন্নতির উপায় | প্রবাসী, ১,৩৬১, পৃ ১১৩-১১৪ 

£ চন্দননগরে ছুই চারিটি কথা । পাল পাড়া" স্পোটিং ইউনিয়নের বাৎসরিক 

সম্মেলনে চন্দননগর হুরিহর শেট লজে ৬ই মে ১৯২৮ তারিখে প্রদত্ত বস্তৃত।। 
প্রবাসী, ৩.৩৩৫ 

* ছেলেমেয়েদের একত্র বিদ্যাশিক্ষা | 

প্রবাসী, ৯৩৪০, পৃ. ৪০৭-৪০৯, বঙ্গলক্ষ্মী, ৮৩৪০ 

* দেশ ভক্তি । প্রবাসী, ১৩২১১ ৬.৩৭১, পৃ. ৭৭৫ 

: প্রবাসী সম্পাদকের বক্তৃতায় বাধাদানের কারণ ও স্বরূপ | 
প্রবাসী, ২.৩৪৭, পৃ. ২৪৩-২৪৪ 

: প্রবাসী সম্পাদকের সভাপতি হইবার অনিচ্ছার কারণ । 
প্রবাসী, ২,৩৪৭, পৃ. ২৪২-২৪৩ 

£ বীকুড়ায় কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে বক্তৃতা । প্রবাসী, ৬.৩৩৪, ৮৯৪-৪০২ 

£ বাকুড়ার উন্নতি । (সচিত্র) প্রবাসী, ১.৩৩১, পৃ. ১১৪-১৩৭ 

£ ভারত শাসনের প্রস্তাবিত মূল বিধি । প্রবাসী, ৮.৩৩৪, পৃ. ২৬৪-২৬৬ 

: ভারতীয় ও পাশ্চাত্য সভ্যতা । প্রবাসী, ৪,৩৩৪ 

£ ময়মনসিংহ জেলার যুবক সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনে সভাপতির 
অভিভাষণ | স্ুুধেন্দু রঞ্জন রায়ের বক্তার নোট । 

প্রবাসী, ৬.৩৩৪, পূ. ৮৬৪-৮৬৭ 

£ মাতৃভাষাই শিক্ষার শ্রেষ্ঠ বাহন । বঙ্গলঙ্্ী, ৬.৩৩৯, প্রবাসী, ৯.৩৩৯ 

£ মাতৃত্বের কার্ষক্ষেত্র । নব্যভারত, ১.৩২৯, প্রবাসী, ৩.৩২৯, 
পৃ. ৩৪৬-৩৪৮ 

£ রবীন্দ্রনাথের দ্বিবিধ কৃতি ও বাঙ্গালীর কর্তবা। প্রবাসী, ২.৩৪৮ 

£ 'রামানন্দ বাবুর বিবৃতি” । ৩*শে বৈশাখ, ১৩৪শ তারিখের আনঙ্গ- 
বাজারে “রামানন্দ বাবুর বিবৃতি'র উত্তরে সম্পাদকীয় মস্তব্য | 

গ্রবার্সী, ৩.৩৪৭) পৃ. ৩৮২-৩৮৩ 



১৬৭২ ] রামানন্দ চট্টোপাধ্যাম্ (১৮৬৫-১৯৪৩) £ গ্রন্থপঞ্জী ২৯$ 

£ বঙ্গীয় হিন্দু ও মুনলমান ও প্ররাসীর সম্পাদক । 

প্রবাসী, ৬,৩৪৭, পৃ. ৮২০ 

£ বঙ্গে উন্নতির বোধ । প্রবাসী, ৮.৩৩৪, পু. ২৫৮-২৬৪ 

: বঙ্গে মুসলমান ও অমুসলমান । (সচিত্র) 

প্রবাসী, ১০/9০৭, পু, ৪৭৯-৪৮৭ 

£ বঙ্গে স্ত্রী শিক্ষার লঙ্জাকর অবস্থা । প্রবাসী, ৮ ৩৩৪, পৃ. ২৬৬-২৬৯ 

: বঙ্গের ক্ষয়িষুুতম জেলা । প্রবাসী, ১২.৩৩০) পু. ৮৪৩-৮৫* 

£ বঙ্গের প্রতি গভর্ণমেণ্টের অবিচার । প্রবাসী, ৪ ৩৩৪, পৃ. ৬০৯-৬১৩ 

£ বন্যা রিলিফ কমিটির কার্ধপ্রণালী । আচার স্তর পি' সি. রায়ের পত্রের 
উত্তরে সম্পাদকীয় । প্রবাসী, ২৩৩০৪ পৃ. ২৫৫ 

£ বাঙ্গাল! দেশের লৌকিক তথ্য । প্রবাসী, ৪.৩৩০ 
£ বিধব৷ বিবাহ সমস্ত। | বিশ্ববাণী, ১:৩৩৪ প্রবাসী, ৪.৩৩৪, 

পৃ. ৫২৩-৫২৪ 
£ বীরভূম জেলা সম্মিলনীর সভাপতির বক্তৃতা । 

প্রবাসী, ১০,৩৩১, পৃ. ৫৬৪-৫৩৯ 

£ “বেদাস্তের চাষ সম্বন্ধে কৈফিয়ৎ। প্রবাসী, ৬.৩২৩, পৃ. ৬৩১-৬৩২ 

£ শান্তিনিকেতনের শ্রীতবন । (সচিত্র) । 
প্রবাসী, ২.৩৩৬, পৃ. ২৫৬-২৬২ 

£ স্ত্রী শিক্ষার প্রকার ও মাজ্রী।  বঙ্গলঙ্ষমী, ৪.৩৩৫) প্রবাসী, ৫.৩৩৫, 

পৃ. ৭০৪-৭০৫ 

£ শ্বরাজের আবশ্টকতা ও আমাদের যোগধাত্রা । 

প্রবাসী) ১.৩১৫১ পৃ. ৯৬-১০৫ 

£ স্বরাজের যোগধাত্রা | প্রবাসী, ২.৩৩৫) পৃ. ২৭৯-২৮৫, 

_-৩-৩৩৫) পৃ. ৪৫৯-৪৬৫ 

ন্বনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় ঃ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও আধুনিক ভারতীয় সংস্কৃতি। 
প্রবামী, ৯,৩৫০, পৃ. ২৭০-২৭৭ 

দুবোধ চক্র রায় 3 ভারতের অন্ধ শিক্ষায় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের দান । 
প্রবাসী, ৮ ৩৫০) পৃ. ১৬১-১৬২ 

৪-_ভাব। 

রামালজ্জ চট্টোপাধ্যায় £ ভাষা ও সাহিত্যের প্রসার বৃদ্ধির প্রথালী। মানিকগঞ্জে বক্তৃতা । 
প্রবাসী, ৯ ৩৩৪) পৃ. ৬৮০-৩৮৪ 

£ মাতৃভীষাই শিক্ষা শ্রেষ্ঠ বাহন ৷ প্রবাসী, ৯.৩৩৯) পৃ. ৩৯৭-৩৯৯ 

£ কক্ষের পল্জকালয় ও বঙ্গভাষা। (সচিজ)। চন্দননগরে নৃত্যগোপাল 



২০২ গ্রন্থাগার | | আশ্বিন 

স্বতি মন্দিরের ৫৮তম অধিবেশনে বক্তৃতা । 
প্রবাসী, ৪,৩৩৮, পৃ. ৫০৮-৫ ১০ 

£ বাংল! বানান । প্রবাসী, ৪.৩২৩, পৃ. ৪০৬-৪০৭ 

* সচিত্র বর্নবোধ । খঃ ১-২. (সাহিত্য পপ্রিকা, ১৩২২, সম্পাদক £ 

যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার ও রাখালরাজ রায় গ্রস্থ তালিকায় প্রাপ্ত |) 

৬ প্রয়োগ বিজ্ঞান 

রামানদ্দ চট্টোপাধ্যায় ই নয়াদিল্লীতে বাঙ্গালীর ব্যবসা । প্রবাসী, ১১০৪২, পৃ ৭০১-৭০৩ 

৭__শিল্পকল! 

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ই ভারতীয় চিত্রকলার প্রচারে রামানন্দ । 
প্রবাসী, ৯.৩৫০১ পৃ. ২৬১-২৬২ 

নদল!ল্ বস্তু ঃ রামানন্দ ও ভারতীয় চিত্রকলা । প্রবাসী, ষণি বাষিকী স্মারক গ্রন্থ, ১৩৬৭, 
পৃ. ১৫ 

ফটো 2 অধ্যাপক উইণ্টারনিৎস্জ, রামানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, লেইজনি | প্রাগে ইং ১৯২৬ সালে 

. গৃহীত। প্রবাসী, ১১.৩৪৩, পৃ. ৭৭১ 

£ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় । প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য 

সম্মেলন উপূলক্ষে স্টামারে প্রীতি সম্মিলনী (১৩৪১)। 
:. ..... প্রবাসী, ১১৩৪১, পৃ. ৭১৫ 

£ রাজেন্দ্র প্রসাদ. "কালিদাস নাগ । ধেলারলী দাস চতুর্বেদী কর্তৃক 

রাট্ুপতি রাজেন্দ্র প্রসাদকে... রামানন্দ ও অর্ধ শতাব্দীর বাঙ্গালা” পুস্তক 
উপহার দান'-কালিদাস নাগ । প্রবাসী, ৯৩৫৮, পৃ. ৩৩১ 
: রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় । প্রবাসী, ৭৩৬৮, পৃ. ১২৫ 

ইং ১৮৯৯, ১৯০৫) ১৯১২ ও ১৯৩৬ প্রবাসী, ৮৩৫০, পৃ. ১২৬ 

ইং ১৮৯৮, ১৯২৩ ও ১৯৫৮-_সতেন্দ্রনাথ বিশী গৃহীত। 

১৯৩৮- দেবেন্দ্র সত্যার্থা গৃহীত | 

১৯৪০-_ শ্রীরাম শর্ম! (২) গৃহীত । প্রবাসী, ৯,৩৫০, পৃ. ২৬৪ 

-_ প্রবাসী, ৭.৩৫২, পৃ. ৭৯ 

৮২ প্রবাসী, ৩.৩৬৯, পৃ. ২৫৩৬ 

ক প্রবামী, ৬৩৭১, পৃ, ৬৪১ 

-- (নেগেটিভ লিমন হোমের সৌজস্যে) | 
প্রবাসী, ২,৩৩৬, পৃ. ৩০৪ 

--. এস. এস. পিলসন| জাহাজে রামানন্দ । 

ৰ প্রবাসী, ৬.৩৩৩, _প. ৯৩৭, 



১৩৭২1 রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় (১৮৬৫-১৯৪৩) £ গ্রন্থপঞ্জী ২০৩ 

উদ্চান সম্মেলনে প্রবাসীর সম্পাদক (প্রবামী বঙ্গ সাহিত্য 
সম্মেলন )। _... প্রবাসী, ১১,৩৪২, পৃ. ৭২৩ 

তালকোটরা উগ্চান সম্মেলনে প্রবাসী সম্পাদকের একটি কাগজ 
দর্শন । (প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন) 

প্রবাসী, ১১৩৪২, পৃ, ৭১৮ 

তালকোটরা উদ্যান সম্মেলনে সভাপতি সহ প্রতিনিধিবর্গ 
(প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন, ১৩৪২)। ও 

প্রবাসী, ১১.৩৪২, পৃ. ৭১৫ 

দেওঘর বিছ্যাপীঠের ছীত্রগণ শ্রেণীবদ্ধ ভাবে প্রবাসী সম্পাদকের 
সম্মান প্রদর্শন করিতেছে। প্রবাসী, ১২.৩৪৭, পৃ. ১৩৮ 

দেঁগঘর রামরুঞ্ঝ মিশন বিদ্যাগীঠে বামানন্দ | 
প্রবাশী, ১২,৩৪১, পৃ. ৮৭৩ 

নিখিল ভারত সাম্প্রদায়িক ভাগ-বাটোয়ার। বিরোধী সম্মেলনে""" 
রামানন্দ । প্রবাপী, ১১৩৪১, পৃ. ২৯৯ 

পান্নালাল শীল বিদ্যা মন্দিরের শিক্ষকগণ ও প্রবাসীর সম্পাদক +- 
প্রবাসী, ২.৩৪১, পৃ. ২৮৬ 

প্রবাসী বঙ্গ সাহিত. সম্মেলন ।  প্রবাসী,১০.৩৪৩, পৃ, ৬০৬ 

শ্াৰাসী বঙ্গ সাহিত্য লন্মেলন। প্রবাসী, ১০,৩৪৩, পৃ. ৬০৫ 

বালুরঘাট উচ্চ ইংরাজী. বিগ্ালয়ের'রজত রঞজনোৎসব উপলক্ষে. 
সভায়'"-রামীনন্দ | প্রবাসী, ২.৩৪২, পূ. ২৪৯ 

বালুরঘাটে ।. | প্রবাসী, ২ ৩৪২, পৃ. ২৫১ 

বোম্বাই রেলওয়ে ষ্টেশনে-" রামানন্দের অভ্যর্থনা । 
প্রবাসী, ৮৩৪১, পৃ. ২৯৯ 

মজঃফরপুর জি বি. কলেজের বাঙ্গালা সমিতির সদশ্বৃন্দ এবং 
প্রবাসীর সম্পাদক । প্রবাসী, ৩ ৩৪০, পৃ ৪২৬ 

মজ:ফরপুর বাঙ্গালী ক্লাবের সদস্যবৃন্দ ও প্রবাসী সম্পাদক । 
প্রবাসী, ৩ ৩৪০, পৃ ৪২৭ 

রাজ মহেন্দ্রী বীরেশ লিঙ্ষম বিধবাশমে অধিবাধিবুন্দ মধ্য" 
রামানন্দ । প্রবাসী, ৩.৩৪৩, পৃ. ৪২৩ 

রোল] পরিবারে রামানন্দ । প্রবাসী, ৭ ৩৩৩, পৃ. ১৭১ 
সভাপতি রামানন্দ." .বৃত্যগোপাল স্মৃতি মন্দির পুস্তকাগারে উৎসব 
৫৮তম বৎসর: চন্দননগব । প্রবাসী, ৪,৩৩৮, পৃ. ৫০৯ 

£ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ৷ সভাপতি, শিক্ষা, পাঠাগার ও সাংবাদিকী বিভাগ, 

র'চী প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন | . . গ্রবাসী,.৪. ৩৪৩, পৃ, ৪৬, 



২০৪ গ্রন্থাগার [ 

£ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, রবীন্্নাখ, দীনবন্ধু সি. এফ এগুরুজ। শঙ্ সাহা 
কর্তৃক গৃহীত ফটো হইতে । শান্তিনিকেতন ইং ১৯৪* সালে গৃহীত । 

প্রবাসী, বষ্িবাধিকী ম্মারক গ্রন্থ, ১৩৬৭, 

£ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও রোম] রোল । প্রবাসী, ৭. ৩৩৩, পৃ. ১৭, 
£ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও স্থরেজ্জ্রনাথ দাশগুপ্ত । বোম্বাইয়ে। 

প্রবাসী, ৬. ৩৩৩, পৃ. ৯৩৬ 

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় £ বীকুড়ার প্রস্তাবিত মিউজিয়াম । 
প্রবাসী, ৩. ৩৪৭, পৃ. ৩৬০-৩৬৩ 

৮--সাহিত্য 
করুণাময় বন্ু ই রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় । (কবিতা) প্রবাসী, ৮. ৩৫০১ পৃ. ১৭৮ 

কুমুদরঞ্জন হরল্পীক £ গ্রবাণী। (কবিতা)। প্রবাসী, যষ্ঠি বাধিকী ম্মারক গ্রন্থ, ১৩৬৭, 

পৃ. ২৮-২৯ 

£ রাযানন্দ চট্টোপাধ্যায় । (কবিতা)। প্রবাসী, ১২. ৩৫৪, পু. ৫৪৭ 

কৃষ্ঃধন লে £ দবর্গায় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম দিনে। (কবিতা)। 
প্রবাসী, ৩. ৩৬৮, পৃ. ৩৭২ 

গোরখপুরে প্রবাসী ধ লাহিত্য অঙ্মেলন (সচিত্র 
প্রবাসী, ১১, ৩৪০, পৃ. ৬৮৫-৬৪৭, 

দিলীপ দাশগুপ্ত £ প্রবাসী--নতুন ধ্যান। (কবিতা) প্রবাসী, হরি বার্ষিকী শ্বারক 
গ্রন্থ, ১৩৬৭, পু, ৭৯২ 

“দীপ ও ধুপঃ £ আলো! ও ছায়া রচয়িত্রীর “দীপ ও ধুপ” কবিতার সমালোচনা । 

প্রবাসী, ৭. ৩৩৬, পৃ. ১৩৭-১৪১, 
নীলরতন দাস ঃ মুক্তি সাধক রামানন্দ স্মরণে | (কবিতা)। 

প্রবাসী, ২, ৩৫৬, পৃ, ১৪১ 

প্যারীমোহন সেনগুপ্ত $ রামানন্দ বন্দনী। (কবিতা)। প্রবাসী, ৯. ৫৩, 
মদনমোহন ঘোষ ঃ বাংল! সাহিত্য ও রামানন্দ বাবু। প্রবাসী, ৮, ৩৬০, পৃ, ১৭০-১৭২ 

মহাদেব রায় ঃ চিরপ্তীবী রামানন্দ । (কবিতা)। প্রবাসী, ১১, ৩৫০১ পৃ. ৪৬০, 
রবীজলাথ নৈজ রামানন প্রশস্তি। (কবিতা)। রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদে পঠিত। 

প্রবাসী, ৭, ৩৫২। পৃ. ৩৮. 
রানার জন্মভূমি | দাসী, মে, ১৮৯৫, প্রবাসী, ১১, ৩৭১ 

: গ্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন ৷ (সচিত্র)। 

প্রবাসী, ১১. ৩৪২, পৃ. ৭১৪-৭২৪ 

: প্রবাসী বাঙ্গালীদিগের প্রতি আমার আব্দেন। প্রয়াগে উত্তর ভারতীয় 
বক্ত সাহিতা সাম্মলানের অধািবরশন | পরাজী ১১ পুল. কী, তক ৭৯৮ 



১৩৭২ ] রামানন্দ চট্টোপাধায়ি (১৮৬৫-১৯৪৩) : গ্রস্থপঞ্জী ২০৫ 

£ ভাষা ও সাহিত্যের প্রসার বৃদ্ধির প্রণালী । (মাণিকগঞ্জে বন্তীত1) 
প্রবাসী, ৯.৩৩৪, গৃ. ৩৮০৮৪ 

: মেদিনীপুর সাহিত্য সভা (বক্তৃতা) 
প্রবাসী, ৩.৩৩৪ পৃ. ৩৪৬-৩৪৮, মাধবী, ১৯. ৩৩৩ 

£ রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী ও আরব্য উপগ্যাম | 

প্রবাসী, ৩, ৩৪২) গৃ. ৪৪৩ 

£ রেভারেও টমসন সাহেবের পণ্ডিতন্নন্ততা | 

প্রবাসী, ৪. ৩৩৪, পৃ. ৫১৮-৫২৯ 
£ শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও প্রবাসী-_ প্রবাসী সম্পাদকের মন্তব্য । 

প্রবাসী, ৫. ৩৪৬, পূ. ৭০১-৭০৩ 

রামানগ্গ চট্টোপাধ্যায় সম্প। £ আযারাবিয়ান নাইটস-_*আরব্য উপন্যাস। ৩য় সং। খঃ ১-৩ 
কলিকাত।, ১৯১৭, ১৮ সেঃ সংক্ষিপ্ত সং। প্রথম প্রকাশ £ ১৯১২ 

হ্যা লাঃ 182 0০ 91744-46-_-912, 25 

£ কাশীরাম দাস-_*মহাভারত । কলিকাতা, ১৯২৬. ২৫ সেঃ 

ন্যা. লা. 182 09. 926, 6, 
£ রুত্িবাপ__*রামায়ণ । ৪র্থ সং। কলিকাতা, ১৯১৩. ২৫ সেঃ 
প্রথম প্রকাশ ১ ১৯০৯ যা. লা. 182, 3), 913, 6 

* শ্রীশচন্ বন্ু-_*হিন্দস্থানী উপকথা | কলিকাতী।, প্রবাসী কাধালয়, ১৯১২. 

২৫ প্লেট, চিত্র, ২১ সেঃ শেখ শিল্লী বা শ্রীশচন্ত্র বন্ধুর ইংরেজী “ফোক 

টেলস্ অব হিন্দুম্থানে'র বাঙ্গালা অচ্বাদ | অন্গবাদিকা £ শান্তা দেবী | 

চিত্র £ উপেন্দ্রকিশোর রায় । 

হেমজতা৷ ঠাকুর £ সতাপন্থী (রামানন্দ ম্মরণে)_-কবিতা)। প্রবামী, ৮. ৩৫০, পু. ১৫৭ 

৯__ ইতিহাস; ভূগোল, জমণ ও জীবনী 

অজিত কুমার চক্রবন্তী : *মহবি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর । এলাহাবাদ ইত্ডিয়ান প্রেস, ১৯১৬ 

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সমালোচনা । প্রবাসী, ৬.৩২৩, পু. ৬৩১ 

অরূপানন্দ স্বামী £ *মায়ের কথা । কলিকাতা, ১৯২৬। ১৮ সেঃ রামরুষ্ণের সহধমিনীর 

জীবন সম্বন্ধে রামানন্দের রচন! সম্বলিত। ন্যাঃ লাঃ 182 0০, 926, 29. 

অবনীনাথ রায় 2 রামানন্দ স্মৃতি । প্রবাসী, যষ্টি বাধষিকী ম্মারক গ্রন্থ, ১৩৬৭, 

পৃ. ৬৭৭-৬৭৮ 

জবলীব্দ্রলাথ ঠাকুর : রামানন্দ জীবনী | শান্তা দেবীর রচিত “রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও অর্ধ 
শতাব্দীর বাঙ্গালা? পুস্তক সক্বন্ধে অবনীন্দ্রনাথের পত্র । 

প্রবাসী, ৯. ৩৫৭, পৃ. ২৮১ 



০৬ গ্রন্থাগার [ আঙ্ষিন 

উষ বিশ্বাস ঃ রামানন্দ ল্মরণে। ্ প্রবাসী, ৭, ৩৫৮, পৃ. ৯৫-৯৩৬ 

করুগাকুমার নন্দী ই ভারত পথিকুৎ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় । প্রবাসী, ৩. ৩৭১১ পৃ. ২৫২ 

কাতিকচন্দ্র দাশগুগু ঃ স্থতির ঝপি। প্রবাসী, ষষ্টি বার্ষিকী শ্মারক গ্রন্থ, ১৩৬৭, 
পৃ ৬৭৮-৬৮২ 

কালীপদ সিংহ £ রামানন্দ স্বতি। গ্রবাসী, ২,৩৫৭, পৃ. ১৪৬ 

ক্ষিতিমোহুন সেন ঃ পুণ্য চরিত কথা । (রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়) 
প্রবাসী, ৯ ৩৫০, পৃ. ২৬২-২৬৯ 

ঃ রবীন্দ্রনাথ ও রামানন্দ বাবু | প্রবাসী, ১০. ৩৫৯, পৃ. ৩৪ ৭-৩৫৬ 

গোপাল লাল দে ঃ রামানন্দ ্মরণে । (কবিতা)। প্রবাসী, ১১. ৩৫০, পৃ ৪৬৭ 

চট্টোপাধ্যায় বংশ ঃ পেশ্ডিত রড়ী মেল) সংগ্রাহক : স্থনীল শেখর চট্টোপাধ্যায় । 
প্রবাসী, ৯৩৫০, পৃ, ২৯৬ 

জীবনময় রায় ই দাসাশ্রম দালী | প্রবাসী, ষষ্টি বাধিকী ন্মারক গ্রন্থ, ১৬৬৭, পৃ. ৬৬৫-৬৭, 

তপনকুমার চট্টোপাধ্যায় £ দেশ হিতব্রতী রামানন্দ । (জীবনালেখ্য) 
সংহতি, ১২. ৩৬৯, পৃ ৫৫৬-৫৬৩ 

দেবেজ্জনাথ মিত্র £ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় | প্রবাসী, ১০. ৩৫৮, পৃ. ৪৬৪-৪৬৫ 

: রামানন্দ স্মরণে | জয়শ্রী, ১. ৩৭২, পৃ ১৫-১৬ 

নেপাল চক্র রায় $ এলাহাবাদে রামানন্দ চটোপাধ্যায় । প্রবাসী, ৯. ৩৫০, পৃ. ২৭৭-২৮৩ 

পঞ্জাবলী ঃ চারুচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে ১৪ ২. ৩৩২ 

জগদীশ চন্দ্র বস্ৃকে ৩০. ৫, ১৯২৫ (ইং) 

বামনদাস বস্থ__রামানন্দের ৬০তম জন্ম দিবসে প্রবাসী, ৮* ৩৫০ 

£ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-_রামানন্দকে 

৩, ১,৩১৫ ১৮, ৭, ৩১৮ ২১, ৬, ৩১৯ ৯, ৮, ৩২৬ 

৯, ৪,৩১৭ ২৬, ১০৯ ৩১৮ ২০, ৬, ৩২২ ৮, ১, ৩২৬ 

৮, ১১) ৩১৭ ৮১ ১১১ ৩১৮ ১৬, ১২, ৩২২ ১৩, ৮, ৩২৬ 

৯১ ২১৩১৭ ১৩, ১১, ৩১৮ ১২, ৭, ৩২৪ ২, ৬ ৩২৮ 

১৩, ২, ৩১৮ ২৪, ১১, ৩১৮ ৬) ৯, ৩২৪ ৬, ৩২৮ 

১৮) ২১৩৯৮ ৩০, ১, ৩১৯ ২৮, ১,৩২৬ 

৭, ৫; ৩২৬ 

প্রবাসী, ১১, ৫৫৪, ১২.৩$৪ 
পুষ্প দেবী £ অমর রামানন্দ ঠাকুর দা। প্রবাসী, যষ্ঠি বাষিকী ম্মারক গ্রন্থ, ১৩৬৭, 

পৃ ৬৭৬-৬৭৭ 

প্রবাসী সম্পাদক ও রোম 1 রোল 2 (সচিত্র) প্রবাসী, ৭. ৩৩৩, পৃ. ১৭৯-১৭১ 
প্রবাপী অম্পাদকের ইউরোপ ঘাত্র। : (২৭. ৭. ১৯২৬ ইং) (সচিজ) প্রবাসী, ৬,৩৩০ 



১৩৭২ ] রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় (১৮৬৫-১৯৪৩) £ গ্রন্থপজী ২০৭ 

যামিনীকান্ত সোম ঃ পূজ্াপাদ রামানন্দ । প্রবাসী, বঞ্ঠি বার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ, ১৩৬৭, 
র্ পৃ. ১৮৮২১ 

যোগেশ চজ্জ রায়, বিগ্তানিধি 3 রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় স্বৃতিকথা 
প্রবাসী, ৯. ৩৫০, পৃ. ২৮৯-২৯৫ 

ষোগেশচজ্জ বাগল 2 রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ১৮৬৫-১৯৪৩, 
রর বিশ্বভারতী পত্রিকা, (১০-১২), ৩৭১ 

রজনীকান্ত গুহ 2 শ্রদ্ধাম্পদ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় । প্রবাসী, ৯. ৩৫০, পৃ. ২৮৩-২৮৭ 

রমেশচজ্জ মজুমদার 2 জনগুরু রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় । প্রবাসী, ১০. ৩৫০, পৃ ৩৪৭-৩৪৮ 

রামপদ মুখোপাধ্যায় ঃ স্বতির আলোয় রামানন্দ চট্টোপাপ্যায় । 
জয়ী, ১. ৩৭২, পূ. ৯-১৩ 

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় অন্ধ দেশে দৃষ্টি নিক্ষেপ | (সচিত্র) । 
প্রবাসী, ৩. ৩৪৩, পু ৪২৮-৪ ৩৬ 

£ অভিণন্দন পত্জর- উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় রজত জয়ন্তী উৎসব । 
প্রবাসী, ২* ৩৪২, পৃ. ২৫৪ 

£ আন্তরিক চিত্র ও স্বৃতি চারণ । জয়শ্রী, ১. ৩৭২ 

২ আফগান রাজের দেশ ভ্রমণ | প্রবামী, ১১. ৩:৪ পৃ. ৭০৪-৭০৮ 

£ উইন্টারনিৎস্। প্রবামী, ১১. ৩৪৩, পৃ. ৬৭৯-৭৭১ 

£ এমন কেউ নেই যাকে সব বলা যায়। চিঠিপত্র, ১ম খণ্ড, ১৩৪৯ থেকে 
রবীন্দ্র নাথ সম্বন্ধে স্মৃতি চিত্রণ | প্রবাসী, ৩. ৩৪৯, পৃ. ২৯৬-২৯৮ 

£ চিন্তামণি ঘোষ | (সচিত্র) প্রবাসী, ১১, ৩৩৪, পৃ. ৬৮৮-৬৯৬ 
£ দীনবন্ধু এগুজ | €. ৪. ১৯৪০ (ইং) তারিখে বেতার বক্ত তা । 

প্রবাসী, ১, ৩৪৭, পৃ. ১০২-১০৩ 

£ নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত (সচিত্র) । প্রবাসী, ১০, ৩৪৭, পৃ, ৫১৪-৫১৯ 

£ বীকুড়ায় রবীন্দ্রনাথ । প্রবাসী, ১২, ৩৪৬, পৃ, ৮২৭-৮৩০ 

£ বামন দাস বন্থ। (সচিত্র প্রবাসী, ৯৩৩৭, পু, ৪৪০-৪০৮ 
£ মহত্বর তারত। প্রবামী, ১, ৩৩২, পু, ১১৯-১২৪ 
: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর | প্রবালী, ৫, ৩৪৮ 

£ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । ২৫শে বৈশাখ, ১৩৪৫ তারিখে বেতার বক্তৃতা 
প্রবাসী, ২, ৩৪৫, পৃ, ২৮১-২৮৪ 

£ রবীন্রনাথের “চিঠিপত্র-দ্বিতীয় খণ্ড। 
প্রবামী, ৫, ৩৪৪ পৃ, ৫৯০-৫০৯ 

£ রামমোহন রায় । প্রবাসী, ২, ২২৮--২,৩৭১, পৃ, ২৩৬-২৩৭ 

£ বামমোহন রায় ও বাজ রাম। প্রবামী, ১২, ৩৩৬, পৃ. €৪৭-৫৪৮ 
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£ রামমোহন রায় ও রাজা রাম। প্রবাসী, ১১,৩৪৮, পু, ৭৪৪-৭৩৮ 
£ সারদামণি । (সচিত্র)। প্রবাসী, ১, ৩৩১, পৃ, ৮১৯০ 

৪ বর্গয় রাজা রবি বর্ষা । প্রবাসী, ৭; ৩১৩, পু, ৪১১-৪১২ 

্ীমানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পা $ মতিলাল রায়-_যুগগুরু, কলিকাতা, ১৯৩৩, 

ন্যা, লা, 182, 19,933, 9 

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় ৪ রামানন্দ পরিচয়। প্রবাসী, ৩, ৩৬৯ পৃ, ২৯৮৩০০ 
£ রামানন্দ স্মরণে | প্রবাসী, ১০, ৩৬০ পৃ, ৩৬-৩৩৭ 

£ রামানন্দ বাবুকে যেমনটি দেখিয়াছি । অবাসী, ৬,৩৭১ পৃ, ৬৪১-৬৪৪ 
£ স্বাধীনতার পৃজারী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় । 

জয়ন্ত্রী, ১, ৩৭২, পৃ, ১৪-১৫ 

বিধুশেখর ভট্টাচার্য £ মনীষী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় । 
প্রবাসী, ৯, ৩৫০, পু, ২৮৭-২৮৪, 

বিনয়কৃষ্ঝ ঘোষ £ জাতীয় জীবনে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় । কলিকাতা, ওরিয়েন্টাল বুক 
কো ১৯৪৮। ৪74৭৫) পৃ ৯৮ সেঃ '৭৫ 

হ্যা, লা, 182, 0০0 948. 34 

শীস্তা দেবী ঃ পিতৃ তর্পন। (২৩, ৬, ১৩৫০) প্রবাসী, ৮. ৩৫০, পৃ, ১২১-১৩২ 
£ রাখানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও অর্ধশতাব্দীর বাঙ্গালা । কলিকাতা, ১৯৫০ 
১0৬, ৩০২, চাট? ২৪৫ সেঃ চট্টোপাধ্যায় বংশের তালিকা, ক্ষিতিমোহন 
সেনের ভূমিকা । 

হ্যা, ল।ঃ 182, 0০ 950, 1 

সত্যভূষণ দত্ত £ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে পলীকর্মীর স্থৃতিকথা । 
প্রবাসী, ২, ৩৫৯, পৃ, ১৯৭-১৯৯ 

সত্যাব্রত মিত্র : রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় | প্রবাসী, ষষ্ঠি বাধিকী স্মারক গ্রন্থ ১৩৬৭ 
পৃ, ১৪-১৫ 

সীত! দেবী : পিতৃস্থৃতি। প্রবাসী, ষষ্ঠি বাধিকী স্মারক গ্রন্থ,১৩৬৭ পৃ, ৬৭০-৬৭৫ 
সুখময় সরকার £ রামানন্দ--যোগেশ চন্দ্র সংবাদ । (একান্ক নাটিকা- সচিত্র) 

প্রবাসী, ৭, ৩৬৮, পৃ, ১২৫-১৩১ 

সুজিত কুমার মুখোপাধ্যায় : রামানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বভারতী । 

জয়শ্রী, ১, ৬৭২, পৃ, ১৭-২৯ 
নুবোধচন্দ্র মহলানবীশ 2 শ্রদ্ধাগ্ুলী (রামানন্দ)। প্রবাসী, ১০,৩৫০, পৃ, ৩২১-৩২২ 
সুরেশচজ্জ দেব : রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় । ব্রাঙ্ষসমাজ হলে ২৮, ৯, ১৯৫১ (ইং) সালে 

বন্ততা। প্রবাসী, ৯, ৩৫৮, ৩৩০-৩৩১ 

গায় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সঙ্গতি রক্ষা £ প্রবাসী, ৭, ৩৫২, ১৫-১৬ 
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( সম্পাদকশীয়র অবাঁশষ্ট ংশ ) 

১৯$১ সালে ইউনেস্কো এবং ভারত সরকারের যুক্ত উদ্যোগে 'দিল্লশ পাবাঁলিক 

লাইব্রেরণ চ্হ।পিত হয়েছে এবং এটি একটি আদর্শ পাবালক লাইব্রেরশ রূপে গড়ে উঠেছে । 
এখন ভারতের ১৬টি রাজ্যেই রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্হাগার চ্হাঁপত হয়েছে। ভারতের 

৩২৭টি জেলার “মধ্যে ১৯৬৫র ৩১শে মার্চ পয“ ত ২০৫টি জেলায় কেন্দ্রুয় জেলা গ্র হাগার, 

৫২২৩টি উন্নয়ণ ব্লকের ১৩১৪টি রকে এ পয'ন্ত ব্লক লাইব্রেরস, এবং ১৯৬৪ সালের ১লা 
এপ্রল পযন্ত মোট ৫,৬৬,৮৭৮টি গ্রামের মাত্র : ৩, ১৪৯ গ্রামে গ্রন্হাগার স্হাঁপিত হয়েছে । 

পাশ্চমবঙ্গেও ১টি রাজ। কেন্দ্রীয় গ্রন্হাগার ১৯টি জেলা গ্রন্হাগার, ২৪টি আঞ্চালক 

গ্রশ্হাগার এবং প্রায় পাঁচশত অন্যান্য £চ্হাগার (ফিডার, করাল ইত্য।ঁদ) স্হ।পিত হয়েছে । 

দেশের সামাজক ও অথনৈতিক পুনরুজ্জীবনে এবং সার্বজনগন 'শক্ষা ব্যবস্হা 

ক্ষেত্রে এই গ্রন্হাগারগহীলর ভ্মকা হয়তো আমরা এখনও সঠিকভাবে উপলাব্ধ করতে 

পারাঁন। আমাদের দেশে আন্ষ্ঠাঁনক 'শক্ষা শেষ হয়ে গেলেই লেখাপড়ার সঙ্গের 

সকল সম্পর্ক চুকে গেল এইন্ূপ একটি ধ।রণা আছে। বহু 'ডাগ্রধারীী ব্যার্ত আছেন যাঁরা 

স.যোগ সবধা থাকা সত্বেও পাশ করে বেরোবার পর আর লেখাপড়ার ৮১ করেন না। 

গ্রন্হাগার ব্যবহারের সবধা এখনও আমাদের দেশের লোকের কাছে খুব সহস্পই নয় । 

গ্রল্হাগার হচ্ছে কতকগহীল বইয়ের সগগ্রহ--গ্রহাগাারকের কজ হচ্ছে বই দেওয়া-নেওয়া 

এবং গ্রন্হের রক্ষণাবেক্ষণ করা আর পাঠক সেখানে যায় শব্ধ অবসর 'াবনোদনের জনা-_ 

এই পুরানো ধারণাই এখনো আমাদের দেশের লোকের মনে রয়ে গেছে। আধ্বানক 

্রশ্হাগারে শধ বইই ময়-_ সংবাদপত্র পত্র পাঁজকা গ্রামোফোন রেকড? ফিচ্ম, টেপ 

রৈকর্ড, ডকুমেন্ট, ছবি, চলীঁচ্চত্র, মাইক্রোফিমে - এমন ক খেলনা॥ পোার ইত্যাঁদও 

বইয়ের স্হান গ্রহন করেছে । আজকের গ্রহাগর শন্ধ্মাত্র অক্ষর জ্ঞান সম্পন্নের 

জন্যই নয় 'নরক্ষরের জন্যও । 

্রহাগারের সাফল্য 'নর্ভর করে গ্রন্ছগারের সমগ্রীর উপযুক্ত ব্যবহারের ওপর 

আর গ্রন্হাগারককে তর জন্য নানা উপায় উদ্ভাবন করতে হয়। প্রদ্হাগারে ক ক 

বজাঁনস আছে তার তালকা করা, পত্র-পাত্রকা এবং নতুন বইয়ের প্রদর্শনী এবং পাঠককে 

বাধস্তগত ভাবে সাহায্য করা ছাড়াও পঠ্চক্র আলোচনা-চক্র, রচনা পাঠ, কাঁবতা পাঠ 

সঙ্গধতানুষ্ঠান, সভা-সামীত ইত্যাঁদ 'কায'কলাপের মধ্য দয়ে গ্রন্হাগারকগণই স্ব স্ব 

ক্ষেত্রে উৎসাহের সৃষ্ট করতে পারেন । তাছাড়া গ্রন্হাগারগ্াীলর যে জশীবকা সহায়ক 

ভীমক।ও আছে সে কথাও যেন আমবা স্মরণে রাখ । আমাদের গ্রামগযীলর শতকরা 

৮* ভাগ লোকের জর্গীবকা কাঁষ এবং-শতকরা ৫ ভাগ্গ লোকের নিজস্ব কোন জাঁম নেই। 

ভারতের শতকরা ৮* জন এবং পাঁশ্চমবঙ্গের অন্ততঃ শতকরা ৭৫ জন গ্রামে বাস করে । 

বাংলা দেশে ১৮৪টি শহর আছে, বসাঁতপূ্ণ গ্রামের সংখ্যা ৩৮৫৩০টি এবং বসাঁতহন 

৩৯০টি; শহরঞ্চলে যেখানে বাস করে ৮৪০,৮৪২ জন সেখানে গ্রামাঞ্চলে বাস করে 

২৬, ৩৮৫, ৪৩৭ জন। কিন্ত ্বাধীনতা লাভের পরেও আজ গ্রামগ্াল অবহোলত 
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এবং এটা বললে সতোর অপনাপ হবে নাযে অমাদের গ্রামগীলকে যথেই আকর্ষণীয় 

করে তুলতে সরকার এধনও সক্ষম হনাঁন। সম্প্রাত প্রকাঁশত 'ন্যাশন্যাল্স কাউীদদল অব 

আপ্লায়েড ইকনামক রিসাচ”_-এর এক নম-না সমশক্ষায় দেখা গেছে ভারতের ৩৫৪ কোট 
গ্রামবাসীর বাধিক আয়ের গড় লোকাঁপছু ২৪৭ কোটি টাকা অর্থাৎ 'দনে মাত্র ৬৮ পয়সা । 
দশের প্রকৃত উন্লাত করতে হলে" যে গ্রামের দিকে দৃষ্টি ফেরানো প্রয়োজন একথা বছ "দন 

থেকেই আমরাশুনে আসাছ ; কিন্তু সেজন্য উপযুক্ত পাঁরবেশ সৃষ্টি করা ষে প্রয়োজন সে কথা 

বলাই বাহুল্য । অপাঁরসধম দারিদ্র, নিরানন্দ এবং হতাশায় ভরা গ্রামজশবনের মায়া 
কাটিয়ে আজ শাক্ষিত জনসাধারণের বোঁশর ভাগ অংশই শহরের দিকে ধাবমান । চাকুর? 
ব্যবসায় প্রভাতি নানা প্রয়োজনের তাগিদ ছাড়াও আছে শহরের নানা সুখ স্নীবধার 

আকষ'ণ একথা অস্বীকার করা যায় না। | 

দেশের অন্যান্য উন্নয়নমূলক বিষয়গযীলর তুলনায় গ্রহাগররের স্হান একেবারেই 
গৌণ বলে মনে করলে আঁমরা মারাত্মক ভূল করবো । পাকা রাস্তাঘাট ,নদরমা এবং সেচ 

ব্যবস্হা, বিদ্যুৎ, পানীয় জলের জন্য কপে বা টিউবওয়েল, পোষ্ট আঁফস, প্কুল এবং 

হাসপাতালের মতই গ্রতহাগার প্রয়োজনশয় প্রাতষ্ঠান। আশার কথা এই যে আমাদের দেশের 

িকছু সংখ্যক চিন্তাশশল ব্যাক্ত দেশের অর্থনোতিক প গঠনে শিক্ষা তথা গ্রন্হাগারের 

যে বিরাট ভাঁমকা রয়েছে সে সম্পকে সম্প্রতি মত প্রকাশ করেছেন । 

একজন প্রাথামক 'শক্ষক 'কন্বা একজন গ্রামশীন গ্রন্হাগাীরক মানাঁবক সম্পদের বকাশ 

সাধন করেন সুতর;ং আমাদের যেমন উপযুক্ত শিক্ষক এবং গ্রন্হাগারিকের প্রয়োজন 
তেমাঁন প্রয়োজন এ'দের উপযব্জ্ঞ বেতন এবং মর্যাদায় প্রাতষ্ঠিত করা । 

জাতিগঠনে যাঁদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে তাঁদের না আছে সামাজক স্বীকৃত 

না আছে ভদ্রভাবে বাঁচার মত বেতন-_এটা কি আমাদের পাঁরকন্পনার গোড়াতেই গলদ 

নয় ? 
0101191 8 111066909 09110 1101815  551৬109 11) ৬৬০51 

83076812170 11)6 08 & 50905 ০1 11012119175, 

ভান্্র সংখ্যায় সম্পাদকীয়র ১৪৮ পৃষ্ঠায় ১৭ পংক্তিতে “হওয়ায় প্রথম গ্রন্থাগার 

বিজ্ঞান শিক্ষ| স্থরু হয়” স্থলে “হওয়ায় প্রথম বিশ্বচ্যালয়ে গ্রন্থাগার 

বিজ্ঞান শিক্ষা স্থুরু হয়” পড়তে হবে । 



পরিষদ পরিচালিত গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ পরীক্ষার ফল--১৯৬৫ - 

পরিষদ পরিচালিত সার্ট-লিব শিক্ষণের ফল নীচে দেওয়া হল। সপ্তাহান্তিক ও গ্রীশ্বকালীনূ 
লেসনের মোট ১৪৫ জন পরীক্ষা দিয়েছিলের তার মধ্যে ১০২ জন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। 
এবারে ডিস্টিংশন পেয়েছেন ৬ জন। পাশের হার ৭০.৩৪%। 

জঙ্সানসূচক € গুণানুসারে ) 

৪ অমল কুমার রায়চোধুরী ৪৬ জ্যোৎস্সা নায়ক 
৩১ দীপশ্রী রায় ২৩ চিত্রলেখ! ঘোষ 

১৪১ অশ্বিনী কুমার সেন ৯০ রবীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 

উত্তীর্ণ (রোল নম্ঘর অনুযায়ী ) 
২ অজিত কুমার স্থুর ৪৮ কালিপদ কর 

৫ অমলেশ রায় ৪৯ কল্যাণী বস্ 
৭ অগ্ুলি দাশগুপ্ত ৫০ কমল কান্ত কুমার 
৯ আরতি বিশ্বাস ৫১ কমলা দাস 

১০ অরুণ কুমার গঙ্গোপাধ্যায় ৫২ কণা সেন 

১১ অরুণ! চক্রবর্তী ৫৩ কণিকা চট্টোপাধ্যায় 

১২ অরুন্ধতী চট্টোপাধ্যায় ৫৪ করুণাকণা কীড়ার 
১৭ ভারতী ঘোষ ৫৫ লক্গমীনারায়ণ পাল 

১৯ বিভাবস্থ ঘোষ ৫৬ লীল! চাকলাদার 

২০ চন্দ্রকান্ত কুমার ৫৭ মমত৷ মেন 

২২ ছবি সেন ৫৯ মনীষা বিশ্বাস 

২৬ দিলীপ কুমার রাহা ৬০ মনীষা মজুমদার 
২৮ দীপা চৌধুরী ৬১ মনোজ কুমার ধর চৌধুরী 
২৯ দীপক চন্দ্র অধিকারী ৬৯ মোহিত মোহন দে 

৩৫ গৌরী চৌধুরী ৭০ মৃদুল! ঘোষ 
৪০ গীতা রায় ৭৬ নারায়ণ চন্ত্র চক্রবর্তী 

৪১. ইলা বিশ্বাস ৮০ নির্মাল্য কুস্থম তষ্টাচার্য 

৪২ ইলা! চক্রবর্তী ৮১ নিশা চক্রবর্তী 
৪৩ ইলা পাল ৮২ নৃপেন্্রনাথ মাইতি 

৪৪ ইত্ত্রনাথ চক্রবর্তী ৮৮ পুরশ্রী দাস 
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গ্রন্থাগার [ আশ্বিন 

১৩৯ ব্রজগোপাল দাস 

১৪০ রাজকুমার প্রামাণিক 

এন ২ আনন্দ গোপাল দাস 

» ৪ অনিল কুমার চট্টোপাধ্যায় 
» ৫ অনিম! সেনগুপ্ত 

» ৬ আরতি সেন 

» ৭ অরুন্ধতী ভট্টাচার্য 
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গ্রন্থাগার লংবাদ 

[ এই বিভাগে প্রকাশের জন্য পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত গ্রস্থাগারকে সংবাদ পাঠাতে অনুরোধ 
করি। গ্রন্থাগারের উল্লেখযোগ্য কর্মত্পরতার বিবরণ সংক্ষেপে স্ুষ্প্টরূপে লিখে পাঠাতে হবে। 
যাতে প্রেরিত সংবাদে বেশী পরিবর্তন এবং সম্পাদকীয় হস্তক্ষেপের প্রয়োজন না ঘটে সেজন্য 

সংবাদদাতাদের গ্রন্থাগার'-এর পৃষ্ঠায় প্রকাশিত সংবাদগুলির দিকে নজর রাখতে বলি। 
এই প্রনঙ্গে গ্রন্থাগার” সম্পাদক শ্বামপুরে অনুষ্ঠিত উনবিংশ বঙ্গীয় গ্রস্থাগার সম্মেলনের 

প্রস্তাবগুলির প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চান। সম্মেলনের প্রস্তাবাবলী “গ্রস্থাগার”-এর 

পঞ্চদশ বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যায় (৮৩ পৃঃ) প্রকাশিত হয়েছে । বিশেষভাবে ২নং ও ওনং প্রস্তাবে 

গ্রন্থাগার" সম্পাদকের প্রতি সম্মেলন যে নির্দেশ দিয়েছেন তার প্রতি আমি সংশ্লিষ্ট সকলের 

দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং এব্যাপারে সকলের সহযোগিতা প্রার্থনা! করি ।-__সম্পাদক, গ্রন্থাগার । ] 

বাকুড়া 
বাণী-মন্দির। হুদল নারায়ণপুর । 

বাণীমন্দির সাধারণ গ্রন্থাগার ও সেবায়তনের সম্পাদক শ্রীনীহার কুমার মণ্ডল জানাচ্ছেন 

যে (গ্রস্থাগারটি ১৯২৪, ইং) সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । বর্তমানে এটি ভাড়াবাড়ীতে অবস্থিত। 

পুস্তক সংখ্যা ১১২টি, সভ্যসংখ্যা ৮৫ জন এবং মাসে গড়ে প্রায় ৪৫০টি পুস্তক আদান-প্রদান 

হয়ে থাকে। গ্রন্থাগারের বার্ষিক আয় ৪০০২ টাক] ; ব্যয়ও ৪০০২ টাকা । কর্মীর সংখ্যা 

২ জন) এদের কেউই গ্রস্থাগারবিগ্ভায় শিক্ষণ প্রাপ্ত নন। গ্রন্থাগারটি বছরে ৬০৯ টাকা 

সরকারী সাহাষ্য পায়। 

নদীয়া 

আসাননগর তকুণ পাঠাগার । গ্রামীণ গ্রন্থাগার | 

গত ১৫ই আগষ্ট পাঠাগার প্রাঙ্গণে স্বাধীনতার অষ্টাদশ বাঁধিকী দিবস উপলক্ষে এক 

অনাড়ম্বর অনুষ্ঠান হয় । গ্রস্থাগারের সম্পাদক জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন এবং গ্রস্থা- 

গারের সভ্যবৃন্দ শোভাযাত্রা সহকারে গ্রামের প্রধান প্রধান পথ পরিক্রমণ করেন। অতঃপর 

এতছৃপলক্ষ্যে গ্রন্থাগার প্রাঙ্গণে একটি সভা। হয় এবং বিভিন্ন বকা! বক্তৃতা করেন। এদিন 
গ্রন্থাগার সম্পূর্ণ বন্ধ রাখা হয়েছিল । 

হাওড়া 

সবুজ পাঠাগার । দিজবালিয়।। 
সবুজ গ্রন্থাগারের কর্মীপরিষদ “হাওড়া জেলার গ্রামীণ গ্রস্থাগার সমূহে পাঠকদের পুস্তক 

পাঠের আগ্রহ" সম্পর্কে একটি সমীক্ষ। করবেন বলে স্থির করেছেন। 



২১৪ গ্রস্থাগার [ আশ্বিন 

পাঠকরা গ্রন্থাগার কিরূপ এবং কোন সময় সর্বাধিক ব্যবহার করেন, বিভিন্ন শ্রেণীর পুস্তকের 

মধ্যে কোন শ্রেণীর পুস্তক অধিক পঠিত হয়, গড়ে কত জন পাঠক দৈনিক পাঠাগারে আসেন, 
পাঠকক্ষে সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র কিংবা পুস্তক কোন্টি পাঠের আগ্রহ অধিক, গ্রন্থাগারের 
অতিরিক্ত কর্মহূচীর প্রতি আগ্রহ আছে কিন! এবং তাতে তার! সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে 

ইচ্ছুক কিনা-এই সব জানাই এই সমীক্ষার উদ্দেশ্য । 

সবুজ গ্রন্থাগার হাওড়া জেলার গ্রামীণ গ্রন্থাগার সমূহের একটি তালিকাও প্রস্তত করছেন। 
ডঃ অজিত কুমার মাইতি, শ্রীনির্মলেন্দু মান্না, শ্রীবেচারাম ঘোষ, শ্রীমনোরঞ্জন জান! ও শ্রীশিবেন্দু 
মান্নার ওপর এইসব কাজের তার দেওয়া হয়েছে । 

[6৬৮9 001) হ10121159 

বিজ্ঞপ্তি 

১। উনাবংশ গ্রন্হাগার সম্মেলনে প্রস্তাব গৃহশত হইয়াছল যে বাংলাদেশের প্রতোকছ 

জিলার অন্ততঃ 'তনট করিয়া গ্রন্হাগারের পাস্তক লেন-দেনের বিবরণ হইতে বাংল্ম 

দেশের পনস্তক পঠন সম্বন্ধে ববরণ রচনা কাঁরতে হইবে। যে সমস্ত গ্রন্হাগার উদ্যোগণী 

হইয়া এ বিষয়ে সহযোগিতা কাঁরতে পারবেন, তাঁহারা পর 'লাখলে প্রয়োজনশয় ফর্ম 

প্রভৃতি তাঁহাদের নিকট প্রোরত হইবে । 

২। যে সমস্ত গ্রন্হাগার সামাঁজক বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন কাঁরয্লাছেন, 

তাঁহারা জানাইলে, এই বিষয়ের বিবরণ সংগ্রহ কারবার জন্য তাঁহাদের নকট ফর্ম প্রোরত 
হইবে। 

৩। যাহারা নিরক্ষর লোকাঁদগের [নিকট জ্ঞানপ্রচারের জন্য ছায়াচিত্রাঁদ প্রদশন 
বাপস্তক পাঠ করিয়া শুনাইবার আয়োজন কাঁরয়া থাকেন, তাঁাঁদগকে এ বিষয়ক 
[বিবরণ পাঁরষদ কার্যালয়ে প্রেরণ কাঁরতে অনুরোধ করা যাইতেছে । 

সম্পাদক-- 
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ 



পরিষদ কথ। 

পরিবদদের বিভিল্প সমিতির কর্যোস্তম 

গত ১৮ই সেপ্টেম্বর পরিষদের “সভ্য সংগ্রহ সমিতি'র সভাপতি অধ্যাপক শ্রীন্বোধ কুমার 

মুখোপাধ্যায়ের মভাপতিত্বে এই সমিতির সভা হয়। তিনি বলেন, নতুন সাস্ত সংগ্রহ করা 
অপেক্ষা পুরানো স্স্তগণ যাতে সদস্যপদ ত্যাগ না করেন সে বিষয়ে সচেষ্ট হতে হবে। 

অতঃপর কি করে জ্স্তদের ধরে রাখ। যায় সে সম্পর্কে আলোচনা হয় এবং নিযললিখিত 

গি্ধান্তগুলি গৃহীত হয় -_€১) ধাদের চাদা বাকী আছে ৬পুজার ছুটির পর তাদের চিঠি 
দেওয়া হবে (২) বাধিক সম্মেলনে আগত প্রতিনিধিদের পরিষদের সদন্ত শ্রেণীভুক্ত হবার 
জন্য অন্থরোধ জানান হবে এবং €৩) সাশ্ত সংগ্রহ ও বাকী চাদা আদায়ের জন্য বিভ্বিন্ 

অঞ্চলে ব্যক্তিগত ভাবে ষোগাষোগ করা হবে। এছাড়া গত কয়েক বছরে পরিষদের সদস্য 

হাস-বৃদ্ধির একটি সমীক্ষাও করা হবে এবং এ ব্যাপারে প্রাথমিক ব্যবস্থা করার ভার দেওয়া 

হয় শ্রীঅকণ কুমার ঘোষের উপর । 

গত ২৩শে সেপ্টেম্বর "হিসাব ও অর্থ বিষয়ক সমিতি'র সভা! হয়। সভাপতিত্ব করেন 

সমিতির সভাপতি শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত । সভায় বিগত জুলাই মাঘের আয়-ব্যয়ের হিসাৰ 

অন্গমোদিত হয় । 

গত ২৬শে সেপ্টেপ্র বিকেল ৩টায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ সমিতি'র সভা হয়। 

সমিতির সভাপতি শ্রীপ্রমীলচন্ত্র বস্ু 'মভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সমিতির সম্পাদক 

প্রগোবিন্দ ভূষণ ঘোষ সভায় ১৯৬৫ সালের সার্টলিব, পরীক্ষার ফল অন্তমোদনের জন্য উপস্থিত 

করেন এবং এ ফল অনুমোদিত হয়। অতঃপর সিলেবাস সংশোধন সম্পর্কে এ পর্যন্ত যে 

সব প্রস্তাব পাওয়া গেছে সেগুলি সভায় পেশ করা হয়। স্থির হয় যে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান 

শিক্ষণ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ব্যক্তি, শিক্ষণ সমিতির সদস্যবৃন্দ এবং পরিষদের কাকরী সমিতির 

সদস্যদের মতামতের জন্য এ সকল প্রস্তাবের একটি খসড়। প্রচার করা হবে। 

আগামী সপ্তাহান্তিক সার্টলিব কোসের ব্াবস্থাপনা সংক্রান্ত কয়েকটি সিদ্ধান্তও এই 

সভায় গৃহীত হয়। স্থির হয় যে আপাততঃ এই কোসের জন্য নতুন কোন অধ্যাপক 

নিয়োগ কর! হবে না-_-বর্তমান শিক্ষক মগ্ডলীই আগামী সেসনের কাজ চালিয়ে যাবেন । 

সর্বশেষে এই কোসেরর ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন বিষয়ের প্রবণতা সম্পর্কে একটি সমীক্ষা 

করা হবে বলে স্থির হয় এবং সর্বশ্রী ফণিভূষণ রায়, বিজয়পদ মুখোপাধ্যায়, দিলীপ বস্থ ও 

গনেশ ভট্টাচার্যের ওপরে এর দীয়িত্ব অর্পণ করা হয়। 

একই দিনে বিকেল ৬্টায়, পরিষদের “কার্করী সমিতির এক জরুরী সভায় সার্টলিব, 

কোস”পরীক্ষার ফল চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয়। সভাপতিত্ব করেন শ্ীপ্রমীল চন্দ্র বন্থু। 



২১৬ গ্রন্থাগার [ আশ্বিন 

রুশ-ভাব। শিক্ষান্তে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন 

পরিষদের সন্ত ও ইতিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট গ্রন্থাগারের কর্মী শ্রীহ্ছনীত 
বস্থ ভারত-সোভিয়েত সাংস্কৃতিক সমিতির আমন্ত্রণে এবং সোভিয়েত সরকারের বৃত্তি নিয়ে 
রাশিয়ায় গিয়েছিলেন । তিনি প্রায় এক বৎসরকাল মস্কো বিশ্ববিষ্ালয়ে রুশ ভাষা ও 
সাহিত্যে শিক্ষালাভ করে গত €ই আগষ্ট হ্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেছেন । শ্রীবন্থ সেখানকার রুশ 

ভাষাও সাহিত্য, ইতিহাস এবং রুশ ভাষার শিক্ষক শিক্ষণ বিষয়ের পরীক্ষায় সসম্মানে 

উত্তীর্ণ হন। 

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের জন্মশতবার্বিকী 
উনবিংশ শতাব্দীর যে সকল বরেণ্য সন্তান আমাদের দেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন গত 

কয়েক বছরে একে একে তাদের অনেকেরই জন্মশতবাধিকী হয়ে গেল-_রবীন্ত্রনাথ. জগদীশ 
চন্দ্র, প্রফুল্লচন্ত্র, আশ্ততোষ, স্বামী বিবেকানন্দ, মতিলাল নেহেরু, লালা লাজপৎ রায়--আরো 

কতজন। একজন নির্ভীক ও দক্ষ সাংবাদিক, এবং দেশের সেবায় উৎসর্গারুত-প্রাণ 
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ও সে সময়ের এমনি এক উল্লেখষোগা ব্যক্তিত্ব । 

রামানন্দের জন্ম হয়েছিল বাঁকুড়া শহরে ১৮৬৫ সালের ৩১শে মে। রামানন্দ অত্যন্ত 
কৃতী ছাত্র ছিলেন এবং বি এ. পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন । তিনি ১৮৮৯ 

সালে এম.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ম্বাত্র ২৩ বছর বয়সেই তিনি সে যুগের বিখ্যাত সাপ্তাহিক 

'সপ্্ীবনী'র সঙ্গে যুক্ত হন। ছাত্রীবস্থাতেই তিনি ধর্মবন্ধু' (১৮৯০) পত্রিকায় লিখতে স্থুরু 
করেন এবং মাত্র ২৫ বছর বয়সে এ পত্রিকা! সম্পাদনের গুকুদায়িত্বতার গ্রহণ করেন। তিনি 

৬শিবনাথ শাস্ত্রী প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মদমাজের মুখপত্র “ইপ্ডিয়ান মেসেঞ্ার” পত্রের সহকারী সম্পাদক 
হয়েছিলেন এবং সে যুগের আরো দুটি বিখ্যাত পত্রিকা “তন্বকৌমুদি” ও 'ইপ্ডিয়ান মিরর এও 

লিখতেন । 

পরবর্তী কালে তিনি অনেকগুলি পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন_-“দাসী” (১৮৯২-১৮৯৬) 
“মুকুল (১৮৪৭৫) প্রদীপ” (১৮৯৬-১৮৯৯) প্রবাসী” (১৯০১-১৯৪৩) “মডার্ণ রিভিা 

(১৯০৭-১৯৪৩)। তিনি শেষোক্ত পত্রিক] ছুটি মৃত্যুকাল পর্যন্ত সম্পাদনা করে গেছেন। 

রামানন্দ কর্মজীবন সুরু করেছিলেন এলাহাবাদে শিক্ষকরূপে, পরে কলকাতায় এসে 

সম্পূর্ণ ভাবে সাংবাদিক বৃত্তিতে আত্মনিয়োগ করেন। 

পরিষদের তরফ থেকে আমরা মনীষী রামানন্দের স্থতির প্রতি শ্রন্ধ! জ্ঞাপন করছি । 

এই সংখ্যায় রামানন্দের একটি গ্রন্থপপ্জীও প্রকাশ করা হল। 
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বাল 

চিঠিপত্র 
[ পত্বে প্রকাশিত মতামতের জন্য সম্পাদক অথবা “বঙ্গীয় গ্রস্থাগার পরিষদ" দায়ী নন। 

“চিঠিপত্র বিভাগে প্রকাশের জন্য চিঠি যে-কেউ দিতে পারেন। ছাপাবার উপযুক্ত বলে 
বিবেচিত হলে এবং পত্রিকায় জায়গ! থাকলে পত্র ছাপানে! হবে। পঙ্তিকায় লেখা পাঠাবার 

যে নিয়ম--চিঠির বেলাতেও এরূপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্াক্ষরে লিখে পত্রলেখকের পুরা নাম- 
ঠিকানা দিতে হবে। পত্র সংক্ষিপ্, যুক্তিপূর্ণ এবং সমালোচনা গঠনমূলক হওয়া বাঙ্ছনীয় । 

পত্রের দৈর্ঘ্য ঘেন কোন ক্রমেই এক পৃষ্ঠা অতিক্রম না করে। প্রয়োজনান্থযায়ী পত্রের 

মংশোধন ও সম্পাদন করার অধিকার সম্পাদকের অবশ্যই থাকবে । ] 

ভারতীয় গ্রন্থাগার সঙ্মেলনের মহীশুর অগিবেগন গ্রসজে 

মহাশয়, 

সম্প্রতি মহীশূরে ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের (]70101) [10181 49500181102) একটি 

সম্মেলন শেষ হইয়! গেল। কিন্তু পরিতাপের এবং একান্ত দুঃখের বিষয় এই যে, অন্ততঃ এক- 
তৃতীয়াংশ সভাকে এই সম্মেলন সম্পর্কে বিজ্ঞাপিত করা হয় নাই। ফলে তাহার! ভারতীয় 

গ্রন্থাগার পরিষদের সাস্তপদে বহাল থাকা সত্বেও বর্তমান পরিচালক গোষ্ঠীর অব্যবস্থার 

জন্য সম্মেলনে যোগদান :করিতে পারেন নাই। সভ্যবুন্দের জন্য নাকি রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ 

একপিঠের ভাড়ায় যাতায়াতের সুযোগ দানে সম্মত হইয়াছিলেন। কিন্তু আরও আশ্চর্যের 

বিষয় এই যে, ধাহার! বিজ্ঞপ্তি পাইয়। রেলওয়ে কনসেসনের স্থযোগ পাইবার জন্য ভারতীয় 
গ্রস্থাগার পরিষদের স্থযোগ্য সম্পাদকের নিকট সত্য হিসাবে আবেদন জানাইয়াছিলেন 

তাহারাও ব্যর্থ মনোরথ হইয়াছিলেন । সুতরাং তাহাদের পক্ষেও রেলওয়ে কনসেশনের সুযোগ 

ন| পাওয়ায় সম্মেলনে যোগদান কর] সম্তব হইয়া উঠে নাই । খণ্ডিত ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত 

হইতে ত অধিক সংখাক প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগদান করেন সম্মেলনের উদ্দেশ্ট তত বেশী 

সার্থক রূপ ধারণ করে বা সাফল্য মণ্ডিত হয় । কিন্তু যে সম্মেলনে সজ্ঘের আপন সভ্য বা 

সদস্তদের যোগদান, ইচ্ছাপূর্বক, পরিচালকদের পক্ষে, সম্পাদক কর্তৃক নিবারিত হয় সে 

সম্মেলনের সার্থকতা কি? আপনার গ্রন্থাগার” পত্রিকার আগামী সংখ্যায় প্রকৃত তথ্য 

উদঘাটিত হইলে ভারতীয় গ্রস্থাগার সম্মেলনের মহীশূর অধিবেশনে যোগদানে অপারগ মদস্য- 

দিগের জানিবাঁর পক্ষে বিশেষ সবিধা হইবে । এই পত্র খানি আপনার “গ্রন্থাগার” মানিক 

পত্রে প্রকাশ করিলে বিশেষ বাধিত হইব । ইতি-__ ভবদীয় 
ভ্রীরামনারায়ন তাফিক 

্রকৃষ্পুর লাইব্রেরী, ব্যবস্তারহাট, মেদিনীপুর । 

্হীশৃরে অঙিত নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সন্গেলনে এই প্রর্বট উত্থাপিত হয়েছিল। 
পরিষদের সম্পাদক শ্রী ডি আর কালিয়৷ বলেন যে, খুব তাড়াহুড়ো করে সম্মেলনের আয়োজন 
করতে হয়েছিল বলে সকল সদস্যকে সম্মেলনের সংবাদ জানানো সম্ভব হয়নি। 

সম্পাদক, গ্রন্থাগার ] 

(০011650001805009, 



গ্রন্থ দমালোচনা 

দুল ও কলেজের গ্রন্থাগার পরিচালন! _শ্রীরাজকুমার মুখোপাধ্যায় । বিজ্কো- 
দয় লাইব্রেরী প্রাঃ লি কলিকাতা-৯। দাম ৩.৭৫। 

যে অল্প কয়েকজন গ্রস্থাগারিক বাংল! ভাষায় গ্রস্থাগারবিজ্ঞানের বই লিখে আমাদের 

সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন এবং পশ্চিমবঙ্গের কর্মীদের মাতৃভাষায় নির্দেশ দিয়ে গ্রস্থাগার 
পরিচালনায় সহায়তা করেছেন, শ্রীরাজকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁদের অন্যতম | আলোচ্য গ্রন্থটি 
এই বিষয়ের উপরে তীর সপ্তম গ্রন্থ । দীর্ঘকাল তিনি কলিকাত। বিশ্ববিষ্ভালয়ের গ্রন্থাগারের 

সঙ্গে যুক্ত থেকে ষে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন বওমান গ্রন্থে তার প্রতিফলন দেখা যায়। 

স্কুল কলেজের সঙ্গে যুক্ত গ্রন্থাগারের শিক্ষাক্ষেত্রে একটি বিশেষ মুল্য আছে। ছাত্রজীবনে 
ষদদি পড়ার অভ্যাস গড়ে না৷ ওঠে তাহলে পরবর্তী জীবনে সে অভ্যাস স্থাষ্টি করা কঠিন। 

তাছাড়া শিক্ষাকে পরিপূর্ণ করবার জন্যও গ্রন্থাগারের সহায়তা অপরিহার্য । স্থপরিচলিত 
্রস্থাগার ন। হলে তরুণ শিক্ষার্থীর মন বইয়ের প্রতি আকৃষ্ট করা সহজ নয় । 

্কুল-গ্রস্থাগার স্থপরিচালনার পক্ষে রাজকুমার বাবুর বইটি বিশেষ উপযোগী । সাবলীল 
ভাষায় সহজ করে গ্রন্থাগার পরিচালনার সবগুলি প্রধান ধাপ লেখক বিশ্লেষণ করেছেন। 

গ্রন্থাগারের বাড়ী কেমন হওয়া উচিত, পুস্তক নির্বাচনের পদ্ধতি কী, বইয়ের যত্ব কেমন 
করে করতে হয়, পুস্তকের বর্গীকরণ ও স্থচীকরণ, পাঠকদের দেওয়া-নেওয়া ইত্যাদি বিষয়ে 

আলোচনা কর! হয়েছে এই গ্রন্থে। আলোচন! প্রাঞ্লতর হয়েছে কতকগুলি চার্টের সাহায্যে। 

অধিকাংশ স্কুলেরই উপযুক্ত বেতন দিয়ে সর্বক্ষণের কাজের জন্য যোগ্য গ্রস্থাগারিক নিষুক্ত 

করবার সামর্থ্য এখনে! হয়নি । সেই সব স্কুলে গ্রন্থাগার সংগঠন ও দৈনন্দিন কার্ধপরিচালনার 

জন্য এ বইটি খুবই সহায়তা করবে। 

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় 

30০01. 5৬15৬ 



গ্রস্থাগার 

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র 

সম্পীদক-_ নির্ণলেন্দু মুখোপাধ্যায় 

২৮৭ ৮ শী্পীশ্পিশ। 

বর্ষ ১৫, সংখ্যা ৭ 1 | ১৩৭২, কাণ্তিক 

॥ দম্পাদকীয় ॥ 

বাংলাদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলন ও গ্রন্থাগার দিবস 

প্রত্তি বছর ২০শে ভিসেঙ্গর বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের আহ্বানে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে 

গ্রন্থাগার দিবস পালিত হয়ে থাকে । এ দিন থেকে সপ্তাহকালব্যাপী বাংলাদেশের সবত্র 

বিভিন্ন গ্রস্থাগার সভা, সমাবেশ ও বক্তৃভাদির মাধ্যমে গ্রন্থাগার দিবসের তাঁখপধ ব্যথা! 

করেন এবং নানারূপ বর্মহ্চী গ্রহণ করে থাকেন । গ্রস্থাগান'-এর পরবর্তী সংখ্যা যখন 

প্রকাশিত হবে তখন নিশ্চয়ই এ দিবস পার হয়ে যাবে এনং পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র গ্রন্থাগার 

সপ্তাহের অনুষ্ঠানাদি চলতে থাকবে । 

পরিষদের উদ্যোগে এই গ্রন্থাগার দিবস পালনের ইতিহাস খুব বেশী দিনের কথা নয় । 
১৯৫১ সালের দিকে গ্রন্থাগার আন্দোলন প্রচার ও গ্ুসারের জন্য সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে একটি 

নির্দিষ্ট দিনে গ্রন্থাগার দিবস পালনের কথা চিস্তা করা হয়। তদনুযায়ী ১৯৫৩ সালের ১৯শে 

আগষ্ট প্রথম 'শ্রশ্থাগার দিবস' পালিত হয় । ১৯শে আগষ্ট 'পরিষদের নতুন গঠনতন্থ গৃহীত 

হয়েছিল বলে প্রথমে এই দিনটিতেই গ্রন্থাগার দিবস পালনের সিদ্ধান্ত হয়েছিল কিন্তু ১৯৫৫ 

সাল থেকে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবম ২০শে ডিসেম্বরই গ্রন্থ'গার দিবস রূপে 

পালন করবার সিদ্ধান্ত করা হয়। সেই থেকে গ্রতি বছর পরিষদের আহ্বানে ২০শে 

ডিসেম্বর গ্রশ্থীগাঁর দিবস রূপে পালিত হচ্ছে । 

দেখা গেছে যে গ্রন্থাগার দিবসের ইতিহাস না জেনেও এখং এই দিবসের তাৎ্পষ 

ভালভাবে উপলব্ধি না করেও, এমন কি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মসূচী না পেয়েও অনেক 

গ্রশ্থাগার এখন এই দিবস পালন করে থাকেন। সস্তবতঃ এই দিবস এখন গ্রস্থাগার শুলিষ 

কাছে অন্তান্ক অবশ্যপালনীয় জাতীয় দিবসরূপে পবিগণিত হয়েছে । এটা গ্রন্থাগার 

আন্দোলনের সাফল্যেরই স্থচন। করে। 



২২০ গ্রন্থাগার [ কাণ্তিক 

যদিও এই দিবস পালন করা ইতিমধ্যেই গতালগগতিক এবং একটি আনুষ্ঠানিক ব্যাপারে 

ঈ্ুড়িয়ে গেছে বলে অনেকের ধারণা, কিন্তু এইরূপ একটি দিবস পালনের মধ্য দিয়ে এই রাজ্যের 

গ্রন্থাগার দরদী সমস্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান যে সমবেতভাবে গ্রন্থাগারের উন্নতিকল্পে সংকল্পবন্ধ 
হয়ে গ্রন্থাগারের ভূমিকা সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করবার চেষ্টা করেন তা গ্রস্থাগার 
আন্দোলনের প্রচার ও প্রসারের বিশেষ সহায়ক হয় একথা অস্বীকার করা যায় না। 

অবশ্য গ্রন্থাগার দিবস পালনের পদ্ধতির মধ্যে কিছু অর্দলব্দল করে বা নতুন নতুন 

কর্মপন্থা স্থির করে একে আকর্ষণীয় করে তোল! যায় কিনা একথ| বিবেচনা করতে হবে। 

এ পর্বস্ত গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে কেন্দ্রীয় জনলভা কলকাতাতেই করা হয়েছে । কেন্দ্রীয় 

সভা যদি শুধু কলকাতাতেই সীমাবদ্ধ না রেখে এক এক বছর কলকাতার কাছাকাছি জেলা 
গুলিতে কর] যায় তাহলে সম্ভবতঃ এ ব্যাপারে কিছু ফল পাওয়! যায়। রাতারাতি 

যাছুদণ্ডের সাহায্যে সকলকে গ্রস্থাগার-সচেতন করে তোল৷ যাবে এ কথ! কেউ যদি ভেবে 

থাকেন তবে তাকে হতাশ হতে হবে। কঠিন এবং নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা চালানো! ছাড়া 

এ ব্যাপারে কোন সহজ পন্থা নেই। জনসাধারণের মধ্যে যতটুকু গ্রন্থাগার সচেতনতা 

হয়েছে তা দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টার ফলেই হয়েছে, একদিনে হঠা যে হয়নি একথা বলাই 
বাহুল্য । বঙ্গীয় গ্রস্থাগার পরিষদ তার দীর্ঘদিনের বিভিন্ন কর্মপ্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে সরকারী 

ও বেসরকারী বিভিন্ন মহলের অ্ধা ও বিশ্বাস অন করেছে। বাংলা দেশে এখন এই 

পরিষদ সকল শ্রেণীর গ্রন্থাগার এ গ্রস্থাগারকর্মীর সবাধিক প্রতিনিবিত্বূলক প্রতিষ্ঠান । 
এটি এমনই এক প্রতিষ্ঠান যার সদল্যদের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রন্থাগার, শিক্ষা 

প্রতিষ্ঠান, পুস্তক ব্যবসায়ী সমিতি এবং পৌর প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন কল্যাণমূলক সংস্থার 

প্রতিনিধিবৃণ্দ । এই সকল প্রতিষ্টান থেকে আগত ব্যক্তিবুন্দ এবং গ্রন্থাগারবৃত্তিতে নিয়োজিত 

ব্যক্তিবৃন্দই সাধারণতঃ এই প্রতিষ্ঠানের স্াস্ত হয়েছেন । এক সময় গ্রস্থাগার আন্দোলনকে 

সফল করবার জন্য পরিষদের জন্য ব্যাপকভাবে সপ্ত সংগ্রহ করা হয়েছিল; এই সকল 
সদন্যের অধিকাংশই গ্রন্থাগারবুক্তিতে নিষুক্ত ছিলেন না। তাছাড়। সে সময়ে শিক্ষাপ্রাঞ্চ 

গ্রস্থাগারিকের সংখ্যাও ছিল কম। পরিষদের উদ্যোগে ১৯৪২ সালে যে লাইব্রেরী ভাইরেক্টুরী 
গ্রকাশিত হয় তাতে মোট ১৫১ জন কর্মরত শিক্ষিত গ্রন্থাগারিকের একটি তালিকা দেওয়া 

হয়েছে । বত্মানে কর্মরত গ্রন্থাগারিকের সংখ্যা এর দশগুণ হয়েছে; যদিও গ্রন্থাগার 

বিজ্ঞানে সার্টিফিকেট এবং ডিপ্লোমাপ্রা্চদের বেশ কিছু অংশ এখনো গ্রস্থাগারবৃত্তিতে 

আসেন. নি এবং প্রতি বছর ধারা পাশ করে বেরোচ্ছেন তাদেরও সকলের কর্মসংস্থানের 

ব্যবস্থা হচ্ছেনা । 
স্থৃতরাং বর্তমান পরিস্থিতিতে বাংল৷ দেশের গ্রস্থাগার আন্দোলনকে সক্রিয়ভাবে এগিয়ে 

নিয়ে যেতে হলে পরিষদকে বিশেষভাবে তৎপর হতে হবে, তথ্যের ভিত্তিতে বর্তমান বাস্তব 

অবস্থাকে উপলব্ধি করতে হবে। যে সময়ে গ্রস্থাগারবিগ্ায় শিক্ষিত কর্মীর অভাব ছিল 

তখন পরিধদের সার্টিফিকেট পরীক্ষা পাশ করেই ভাল চাকুরী পাওয়া যেত এবং অনেকে 
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দায়িত্বসীল পদে অধিষ্ঠিত হতেন। কিন্তু আজ গ্রন্থাগারকর্মীরা ডিপ্লোমা পাশ করেও যথেষ্ট 
উপযুক্ত বলে বিবেচিত হচ্ছেন না। পরিষদ আজ একটি স্বীকৃত সংস্থারূপে পরিচিত হয়ে 
উঠেছে ঠিকই কিন্তু পরিষদ তথা গ্রন্থাগার আন্দোলনের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে গ্রন্থাগারবৃত্তিতে 
নিয়োজিত কর্মীদের ওপর | গ্রন্থাগার পরিষদ বৃত্তিকুশলীদের মুখপাত্র হবে এটা আশা করা 
নিশ্চয়ই অন্যায় নয়। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন বৃত্তির পরিষদের কাজের ক্ষেত্র নানাক্প হয়ে থাকে । 

যত অল্প ক্ষেত্রেই তার কাজ সীমাবদ্ধ থাকুক না কেন তবু সে বৃত্তির স্বার্থরক্ষা তার অবশ্ঠ কর্তব্য । 

পরিষদের প্রতিনিধিত্ব কত অধিক কার্ধকরী হবে তা৷ নির্ভর করে পরিষদের আপন সাস্যদের 
সমর্থনের ওপর ৷ সেই সমর্থন সদশ্যদের কাছ থেকে আসে সক্রিয় সহযোগিতা এবং নিয়মিত 
চাদ! দেওয়ার মধা দিয়ে। পরিষদের সাদন্তদের ওপরই নির্ভর করে তার পরিষদ কি বূপ 
হবে) সদন্যরাই একে সক্রিয় করে তুলতে পারেন আবার স্াশ্তরাই একে নিক্ষিয় করে 

তুলতে পারেন। পরিষদের কাজকর্ম অবশ্য নিয়ন্ত্রিত হয় বিভিন্ন পদে নির্বাচিত সচিবদের 
ছ্বারাঁএই সব কাঁজকমের কোনটা হয়তো! কর্মচারীদের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয় 

কোনট! হয়তে! বিভিন্ন সমিতির পরিচালনায় সম্পন্ন হয়ে থাকে । সদন্যরা বিভিন্ন কাজের 
গঠনমূলক সমালোচনা ক'রে কিংবা সহযোগিতা দিয়ে এসব কাজে সাহায্য করতে পারেন। 
অনেক সময়েই দেখা যায় পরিষদের কাজের সমালোচনায় ধারা সবচেয়ে মুখর, পরিষদের কার্ধ 
পরিচালনায় তাদের কাছ থেকেই খুব কম সাহাম্য পাঁওয়] যায় । 

ধদি বেশির ভাগ সদশ্যই টাদী বাকী ফেলে রাখেন অথবা চাদ দিতে অনিচ্ছুক হন এবং 

সপ্তাহে বা মাসে অন্ততঃ কিছু সময় পয়িষদের কাজে বায় না করেন তবে পরিষদের কাজ 
চালানো অসম্ভব হয়ে 'ওঠে। অবশ্য কেবলমাত্র সদশ্ত চাদার উপর নির্ভর করে বঙ্গীয় 

গ্রন্থাগার পরিষদ্দের মত এতবড় প্রতিষ্ঠানের বহুদুখী কাজকমের ব্যয় নির্বাহ হয়না । কিন্তু 
নিয়মিত চাদ দেওয়ার মধ্যে সদস্যদের সহযোগিত| 'ও সমর্থন থাকে একথা বুঝতে হবে। 
প্রথমাবস্থায় পরিষদের সদস্য সংখ্যা ছিল মুষ্টিমেয়, পরিষদের কাজের ক্ষেত্রও ছিল সীমাবদ্ধ । 

কিন্তু পরবর্তী কালে পরিষদের সাস্ত সংখ্যা যেমন বেড়ে গেছে সেই পরিমাণে তাঁর দায়ও 
বেড়ে গেছে। উপযুক্ত প্রচারের অভাবে পরিষদের সদশ্যর৷ এই বহুমুখী কমধারা সম্পর্কে 
সম্যক অবহিত নন এবং পরিষদের সমশ্যাগুলিও তাদের অজানা থেকে যায়। 

আমাদের দেশে সংঘবদ্ধ ভাবে গ্রন্থাগার আন্দোলনের সুচনা খুবই সাম্প্রতিক কালে সুরু 
হয়েছে । ভারতে প্রথম গ্রন্থাগার আন্দোলনের সৃচণা হয়েছিল বরোদা রাজ্যে ১৯২৭ সালের 

দিকে । ১৯২৪ সালে বেলগাও-এর মহাত্মা গান্ধীর সভাপতিত্বে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের 
যে অধিবেশন হয়েছিল, সেই অধিবেশনের শেষে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সভাপতিত্বে 
এক সব'ভারতীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন হয়। এই সম্মেলন সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে শিক্ষার 
গভীর ও ব্যাপক বিস্তারের জন্য সংঘবদ্ধভাবে গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা উপলবি 
করেছিল। তাই এই মন্মেলন থেকে সুসংগঠিত পথে গ্রন্থাগার আন্দোলন পরিচালনার জন্য 
তারতেন প্রতিটি প্রদেশে একটি করে গ্রন্থাগার পরিষদ দ্থাপনের সিদ্ধান্ত হয়। এর ফলে 
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১৯২৫ সালের ২০শে ডিসেম্বর বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের জন্ম হয় এবং পরবর্তী কালে 
ভারতের অন্তান্ত রাঁজ্যেও গ্রন্থাগার পরিষদ গঠিত হয়েছে। বাংল! দেশের পরিষদ ও গ্রন্থাগার 
আন্দোলনের সঙ্গে ধার! প্রথমাবধি প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন সেই তিন প্রধান কুমার 

মুণীন্দ্রদেব রায় মহাশয়, সীল ঘোষ এবং তিনকড়ি দত্ত এখন পরলোকগত হয়েছেন। 

পরিষদের কয়েকজন প্রবীন সদস্য বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রসঙ্গে পরিষদের পুরানে! কথ! কিছু 
কিছু বলেছেন । কিন্তু সাম্প্রতিক কালে লেখা বাংলা দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলন প্রসঙ্গে 

বিভিন্ন ব্যক্তির লেখায় অনেক ভুল তথা পরিবেশিত হয়েছে দেখা যায়। হয়তো সঠিক 
তথ্যের অন্তপস্থিতিই এই ভূল তথ্য পরিবেশনের কারণ। পরিষদের উদ্যোগেই এখন 

বাংল! দেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনের একটি নির্ভরযোগ্য ইতিহাস রচিত হওয়া উচিত । 

সে ইতিহাস লিখিত হলে দেখ! যাবে অনেকের অনেক ত্যাগ, নিষ্ঠা ও কর্মোস্যম ছিলি 

বলেই পরিষদ আজ এই গৌরবের আসনে আসীন হয়েছেন । 

'অবশ্য কোন প্রতিষ্ঠানই কেবলমাত্র অতীত গৌরবের স্থতি রোমস্থন করেই তার প্রতিষ্ঠানকে 
জীবস্থ ও প্রাণচঞ্চল করে তুলতে পারেনা । অতীত ইতিহাস পর্সালোচনা এবং তার 
তা্পধ অনুধাবন কণা নিশ্চয়ই প্রয়োজন ; কিন্তু বর্তমানকে কোনব্রমেই তুললে চলবেনা-- 

ব্্মানকে ভূলে থাকলে বা ফাকি দিলে ভবিষ্যৎ নিশ্চয়ই আমাদের ক্ষমা! করবে না। 

গত দশ খছরে পরিষদের উল্লেখযোগ্য কমএপ্রচেষ্টার হিসেব নিলে দেখা যাবে যে এর 

নিয়মিত স্বাভাবিক কাজকর্ম ছাড়াও নানারকম আন্দোলন যথা, পশ্চিমবঙ্গের জন্ত গ্রন্থাগার বিন 
প্রবর্তনের চেষ্।, নিঃশুক্ক গ্রন্থাগার ব্যবস্থ। প্রবর্তনের দাবী, বই-এর ওপর থেকে বিক্রয়-কর 
রহিত করার আন্দোপন, মিউনিসিপ্যাণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা! প্রবর্তনের দাবী ও গ্রস্থাগার কমীদের 
জন্য উপযুক্ত বেতন ও মধাদার দাবী--এককথায় গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার সংশ্লিষ্ট সকলের স্বার্থ জড়িত 

সমশ্ার প্রতি অতি সঙ্গতভাবেই গ্রন্থাগার পরিষদ্কে নজর দিতে হয়েছে । এছাড়া নিয়মিত 

কাজকমে'র মধ্যে গ্রস্থাগারবিজ্ঞান শিক্ষণ কোর্ণ পরিচালনা, গ্রন্থাগার দিবম উপলক্ষে সভা- 

সমিতি অনুষ্ঠান; বক্তৃতা ও আলোচন। চক্রের আয়োজন, গ্রস্থাগারকর্মীদের জন্য শিবির 
শিক্ষণের ব্যবস্থা, গ্রন্থাগার সম্মেলনের অনুষ্ঠান এবং পত্রিকা ও পুস্তকাদি প্রকাশ ইত্যাদি তো 
রয়েছেই । এই সকল কাজকম” নির্বাহের জন্য যেমন অর্থের প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন 

জনবলের | পরিষদ সদশ্যদের ঘর্দি আপন বৃত্তির পরিষদের প্রতি কোন অন্থরাগ না থাকে 

তবে কেউই তাঁকে মর্ধাদায় প্রতিষ্তিত করতে পারেন] । এটা আশ! করা অগ্ঠায় নয় যে 

গ্রন্থাগার বৃত্তিতে নিযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ধ গ্রস্থাগারিকদের শতকরা ৯০ জন পরিষদের সাস্য হবেন । . 

সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে নতুন-পুরাতন, ছোট-বড় বহু গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছে জনসাধারণের 
চেষ্টায় । অপরদিকে সরকারী উদ্যোগেও পাবলিক লাইব্রেরী স্থাপিত হচ্ছে । তবে দেখা ঘায় থে 

্রস্থাগারগুলির উৎসাহ-উদ্যম বরাবর সমানভাবে বজায় খুব কমক্ষেত্রেই থাকে | বিপুল উৎসাহ 
নিয়ে গ্রন্থাগার পিন হয়, কিছুকাল হয়তো কাজকর্ম ভালভাবেই চলে, কিন্তু তাকসপর উতৎ্সাছে, 

( শেষাংশ ২৫৬ পাতায় দেখুন ) 



পুপ্তক দুচীর ইতিহাস ৪ সপ্তদশ শতাব্দী 
শ্রীরাজকুমার মুখোপাধ্যায় 

১৬্দশ শতাব্দীতে বিচ্ছিন্নভাবে পুস্তক স্থচী তৈরী করবার প্রচেষ্টা চলেছিল কিন্তু সপ্তদশ 
শতাবী এল ১৬দশ শতাব্দীর প্রচেষ্টাকে পুরা দমে সাহায্য করতে । এ যুগটা হচ্ছে ইতিহাসের 
ও পাণ্ডিত্যের যুগ। পুস্তক স্চীর উপর এ যুগের ষে প্রভাব তা প্রায় ছুই শতাব্দী ধরে 

থাকবে । 

ছাপাখানার আবিষ্কারের পর পুস্তক ব্যবসায়ের প্রস্ুত উন্নতি হ'লো। ছাপাখানার 
আবিষ্কারের পূর্বে বই যাঁরা ভালবাসত তাঁরা কেবল পুঁথি সংগ্রহ করতো । সে সব পু'খির 

মধ্যে বেশীর ভাগই থাকত বিরল বই । বই ছাপা সুরু হ'তে তাদের বিরল বইয়ের সংকলনের 

পাশে হুন্দর বইয়ের সংকলন গড়ে উঠতে থাকল। স্থন্দর বইয়ের প্রেমে পড়েই 98৮7761 
৪8৪, ১৬৩৭ সালে লিখলেন £ &0%15 00] 0795591 0176 01911011906 এবং 1,015 

৪০০9০, ১৬৪৪ সালে লিখলেন "77510 095 [0105 091155 0111011760865 00110865 6% 

7810100119123 0001 011 9969 ০6 না]1 50171 2 7)15561) 081)9 10 1101006 1 

বই ক্রমশ: জনসাধারণের সম্পন্তি (81815) হয়ে দাড়াতে থাকল । জনসাধারণের 

মধ্যে বৈজ্ঞানিক জনমত গড়ে উঠতে থাকল __গবেসুণী, পরীক্ষা, এবং উন্নত ধরণের রুচি হ'লে! 
জনসাধারণের চরিজ । 0911190, 1601617, 6617081, 11569, 08%0101911. ৩০] 

ইত্যাদি বিজ্ঞানীর! বিজ্ঞানের প্রতি ক্ষেত্রের শীমা নির্দেশ করলেন। 

মানব মনের এই যে নতুন গতি তা প্রথম দেখা দিল এতিহাসিকদের মধ্যে । তারা 
পাঠ্যকে বিচার করে দেখতে এবং সমালোচন! করতে সুরু করলো কোন মতামত নিবিচারে 
তারা আর মেনে নিতে পারলনা । রাজা রাজড়ারা এবং রাষ্ট এতিহাসিকদের পাশে 
এসে দাড়াল । 

এঁতিহাসিকদের সঙ্গে ষোগ দিল বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়। তারা নানাবিধ দলিল পত্রের 

(৫০০৮1716015) সংগ্রহ করতে সক করণ এবং তার সুচী তৈরী করতে থাকল। ধর্ম- 

সম্প্রদায়ের মধ্যে 73017601007, ও 16515 রা! ছিলেন প্রধান । ফ্রান্সে 12011776, ও 

বেলজিয়ামে 70119170150 ধর্ম-সম্প্রদায় এই কাজে বেশ তৎপর হয়ে ওঠে । এরা যে সব 

সূচী তৈরী করতে থাকল তা৷ দেখে মনে হয় যেন এ কাজটা একট] বিশেষ পথ বেছে নিয়েছে । 
পুস্তক সুচীর কতকগুলি নিজস্ব চরিত্র দেখা দিল । [019 7809 তার পুস্তক স্থচীর নাম 
করণ করলেন £ 81911019179 | পুস্তক সচীর উদ্দেশ এবং প্রণীলী এছুটি ক্রমশঃ প্রত্যক্ষ 

হ'য়ে উঠলো । পুস্তক স্চীকে আড়াল করে দাড়াল সমালোচন! । 
পারীতে 1001778] 065 5805, লাইপসিকে 4১০৪ 12700160100 এবং লগুনে 

চ8810800101591-61925806005, ছাপা স্থরু হ'লো। এই পত্রিকাগ্ডলি ছাপা স্বরু হ'তে 



২২৪ গ্রন্থাগার [ কাণ্তিক 

দেখা গেল জনসাধারণ সকল বিষয়ের উপর জ্ঞন অর্জন করতে চায় (১0০10705010 

10001719010115) | [10119100-এ 17৯61115 8916-এর সম্পাদনায় প্রকাশ হ'তে থাকল 

কব ০০৬০1165 06 15 ২০790110065 0959 1600695 (১৬৮৪), ও 3920 [6 ০151০ গ্রকাশ 

করতে থাকলেন--31011090860065 12155156116, 0109516, 2110167115 61 11700617016 

(১৬৮৬-১৬৯৩১ ১৭০৩-১৭১৩) ১৭১৪-১৭২৬)। এই সকল্ পন্তিকার মধ্যে থাকত বিজ্ঞানের তত্ব 

সম্বন্ধে সংবাদ, বিশেষ সাহিত্য সম্বন্ধে সংবাদ এবং পুস্তক সমালোচন! । ৩১শে মে ১৬৩১ সালে 
স্থরু হ'লো 08291015 6 180০5 দৈনিক ছাপা । এই দৈনিকের পিছনে ছিলেন [২1০1)61160 । 

এই যুগের প্রথমার্ধে স্থুরু হয় 710171 95815 ৬৪1 সে কারণে খুব বেশী পুস্তক সুচীর 

স্যষ্টি হয়নি । 061071810% তে 16521968105 সম্পূর্ণভাবে জাতীয় চরিত্র নিল। এই সময়ে 

[51012 এলেন পুস্তক তালিকার ক্ষেত্রে। তাঁর 901169118--ছয়মাস অন্তর পুস্তক ন্চী 

হিসাবে প্রকাশিত হ'তে থাকল। 
এই শতকের মাঝামাঝি পুস্তক ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে নানা পুস্তক সুচী সাময়িকী হিসাবে 

প্রকাশিত হ'তে থাকল। এগুলির মধ্যে প্রধান হ'লো £ 819119818017108 0811198 

18156158115, 7৪119 ১৬৪৪-৫৪ ) 73111088111109 7১811510108, 7১2715 ১৬৪৫-৫১ 1 এই 

ছুটি বিবলিওগ্রাফীতে [.০10112-এর পদাক্ক অনুসরণে প্রত্যেক পুস্তকের সঙ্ষে সমালোচন! 

দেওয়। হতো । ইংলগ্ডে ১৬৬৮ থেকে ১৭১১ সাল পর্ষন্ত 79) 08191085 ছাপ! স্থুরু 

হ'লো। কিন্তু সর্বাপেক্ষা ভালে। পুস্তক সুচী হলো 91817-এ প্রকাশিত 2190183 

/১010121095-এর লেখা! 31011000909. 17150819 ১ম ও ২য় খণ্ড ও 17150278৬০১, ১ম 

ও ২য় খণ্ড--ছাপা হয় [২01076-এ ১৬৭১ ও ১৬৭৯৬ সালে। 

বিশেষ বিষয়ের উপরও কয়েকখানি স্থচী প্রকাশিত হয়। এগুলির মধো প্রধান হ'লে 
5০010810) £19119750105-এর 13109110(1708 0811938 (১৬৭৫)7 7১৪01 7301091)115-এর 

31011017608 [017119501)1)109 ও 11190105102, ও 17715101102 ; ৬11706112 1১1900105-এর 

[2 901101 6 50111011505 21701191715 21006 12580001791715 (১৬৭৪) । 

উপরে পুস্তক সুচীর ইতিহাসের ঘ বর্ণনা দেওয়া হ'লো৷ তা থেকে এটুকু বোঝা যায় যে 
১৬শ ও ১৭দশ শতাবীতে, পুস্তক স্থচীর ক্ষেত্রে নেমে ছিলেন বিগ্ভান লোকেরা। পুস্তকের 
সঙ্গে সমালোচনা দেখ! দিল বটে কিন্তু পুস্তক স্থচী তৈরী করার পন্থা পূর্বের মতই ছিল। পুস্তক 
অপেক্ষা পুস্তকের লেখকের জীবনীর প্রাধান্য এখনও বর্তমান রইল। 

১৭দশ শতাব্দীতে প্রকাশিত কয়েকখানি পুস্তক স্থচীর বর্ণনা :-- 

বিশেষ বিষয়ের উপর পুস্তকসুচী 

/2016 0155516 (১৫৮৪-১৬৪০)-_-এতিহাসিক ও ভৌগলিক। এর লেখা পুস্তক 

সুচী; 710110608 011018090515 (১৫৭২-১৬৪৪))  1319107386 চিও100010]) 

500919155 (0098565161--তার জীবীত অবস্থায় ২টি খণ্ড প্রকাশিত হয় (১৬৩৮ ও ১৬৩৪) | 



১৬৭২ ] পুস্তক সূচীর ইতিহাস ঃ সপ্তদশ শতাব্দী ২২৫ 

আর ৩টি খণ্ড প্রকাশিত হয় তার মৃত্যুর পর । এর আর একখানি সুচী হলো £ 819110185096 

065 28015015 81 096 550110 1: 1)1500115 6 (00981810178 05 18, 7181)06 ৫1156৩ 

61) 058 [7811165 96101) 10116 06 (911)]995 91 ৫9 10)811616-ছাপ! হয় পারিতে ১৬১৮ 

সালে এবং ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৬২৭ সালে। এই স্চীতে লক্ষ্য করবার বিষয় হচ্ছে 

ঘে লেখকদের জীবনী পুস্তকের বর্ণনাকে ছাপিয়ে যায়নি। 
081191 ৪8৫৩ ( গাবুয়েল নোদে )--১৬০০-১৬৫৩ । [0815 011-র চিকিৎসক 

ও 7২10191198-র গ্রস্থাগারিক | এর লেখা 4১৫15 790৬1 ৫155501 06 01011911)19006 ..... 

ছাপা হয় ১৬২৭ সালে। বইখানি ইংরাজীতে এবং ল্যাটিন ভাষায় অনুদিত হয়। এর 
131611989101)108, 7১0110025, ভেনিশে ১৬৩৩ সালে প্রকাশিত হয়। ফ্রান্সে এই প্রথম 

81011090)50৪-'র পরিবর্তে 81011028001 কথাটি ব্যবহৃত হয়। বইখানির [.59061, 

4৯127505121) ও (0810011066-এ যথাক্রমে ১৬৩৭ ও ১৬৪২ সালে, ১৬৪৫ সালে এবং 

১৬৮৪ সালে সংস্করণ হয় । 

4১016 8321116 (১৬৪৯-১৭০৬)। ইনি প্রথম ছিলেন 00911989 6 73680%915”র 

অধ্যাপক পরে [6510910 6 ].8170129010+র গ্রন্থাগারিকের পদে নিযুক্ত হন । গ্রন্থাগারিকের 

পদে প্রতিহ্টিত থেকে তার ধারণা হয় “লোকে যদি বুঝতে পারে কোন বই পড়া দরকার আর 

কোন বই পড়ার দরকার নেই তা৷ হ'লে তারা৷ সহজে বিজ্ঞান ও কলার ক্ষেত্রে অগ্রসর হ'তে 

পারে” । এই ধারণার বশবত্তি হয়ে তিনি লিখলেন £ 3086011065 065 508815 50 195 

202001059% 08%78565 55 87069019 । বইখানি ৯ খণ্ডে প্রকাশিত হয় (১৬৮৫-১৬৮৬)। 

নতুন সংস্করণ হয় ১৭২২-১৭২৫ | বিশেষ বিষয়ের উপর এই কয়খানি পুস্তক সুচী ফরাসী দেশে 

প্রধান । এ ছাড়া আরও কয়েকখানি পুস্তক সুচী ছাপা হয়েছিল । 

চ৪৮] 8010881)5--এর কথা আমরা পূর্বেই বলেছি। ইনি ৩খানি 81911009096 

প্রকাশ করেন_ একখানি ধর্মের উপর (1509, ১৬১৪. [10218, ১৬২২) ২য় খানি দর্শনের 

উপর (1679, ১৬১৬) ও ৩য় খানি ইতিহাসের উপর (১৬২০)। 

]681-0676 ].0001) (১৫৯৮-১৬৬৯) - ইনি জার্মান চিকিৎসক ও ল্যাটিণ কবি। 

এর লেখা স্থচী £ 3101101115086 [09911086 19215 9179, 61 590001002, (97019, 0082119, 61 

016778 _[7া2110001 ১৬২৫-১৬১৮, ৪ খণ্ড £ গ্রীম, ইতালী, স্পেন, জার্মানী, বেলজিয়াম, 

ফ্রান্স, ইংলগ্ু, ০0881, ডেনমার্ক, বোহেমীয়া ইত্যাদি দেশের কবিদের নাম করা লেখার 

স্থচী। 
19101) 21151 (১৫৮৮-১৬৬১) । জন্ম £4508য় 1 18101) 21119 তার জ্ঞান ও 

লেখার জন্য জার্মাণীর বাহিরেও স্থপরিচিত ছিলেন। তিনি নকল প্রকার ভ্রমণ কাহিনী পড়ে 

ছিলেন এবং দেশ বিদেশের বর্ণনাকে তার কাজে লাগান। তিনি লেখেন [715:079 

০৮7০991951০ 66 £০০81:8701)1 06160155 6৮ 81115 0001 ৫6 6০010 89186 6% 

০00611005 50150561006 ১৬৫২-৫৭ | 
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11211714106] (১৬৩৫-১৬৯২) | প্রথম পুস্তক ৃচী 73101101509 15811 

01216158115 | পরে 17120100164 প্রকাশ করেন 10110101608 192115 1060108, 

১৬৭৯, ৪৯২ পৃঃ) 91011907608 192115 10110108, ১৬৭৯, ৫৬০ পৃঃ; 7310110111508 

168115 10111950101)102, ১৬৮৫১ ২ খণ্ড) 731911011)508 15113 0176010518, ১৬৮৫, 

২ থণ্ড। এই সকল সুচীতে প্রায় ২০,০০০ লেখকের লেখার উল্লেখ আছে। এই সুচীগুলির 

সে সময়ে বু বিরুদ্ধ সমালোচনা হয়েছিল। কেবল 81৮11017608 রি খুব বেশী 

প্রচলিত হয়েছিল এবং ১৮ দশ শতাবীতে বহু সংস্করণ হয়েছিল৷ 

17057 7১1200105 (১৬৪২-১৬৯৯)। 778170601%-এর আইনজীবী পরে এ সহরের 

বিশ্ববিদ্ালয়ের অধ্যাপকের পদে নিধুক্ত হন। ইনি প্রথম চেষ্টা করেন লেখকের নামহীন বা 
প্রকাশকের নামহীন পুস্তককে সনাক্ত করতে | তার প্রথম বই 19০6 50110119 6] 50106011603 

81101151015 61 7059005171115 51719,8119- প্রথম বার হয় 178])9018-এ ১৬৭৪ সালে 

পরে এ স্চীকে সম্পূর্ণ করে 3018. 109010617) ১৬৭৮ সালে 5 706 501110015 906570115 

[56000991218101)15 61 50100511115 ০01116010196 | 

ইঃলগ্ডে এ সময়ে প্রকাশিত হয় -01)621101) 006191৮]) বাঁ £& ০0121091669 ০০011601101) 

01 076 79095 99199019119 1116 11091 6101110101 01 ৪11 895, 1.011001, 1675. এই 

স্চীর লেখক হ'লেম 14210 [97115 (১৬৩০-১৬৯৬)-_-ইনি ছিলেন 701) 1111000- 

এয ভাগনে। 

পুস্তক বিক্রেতা 17010578559 "আইন সন্বন্বীয় কয়েকখানি সুচী প্রকাশ কয়ে; 

১৬৭১ ১২০ পৃঃ) ১৬৮২, ১৪৩ পৃঃ ও ১৬৯৪১ ১৪১ পৃঃ । 

আর ২ খানি নাম করা পুস্তক সুচী হলো £ 011158189 010%০ (১৬১৬-১৬৭৫)-- 

প্রটেষ্টেন্ট পুরহিত। এর প্রণীত পুস্তক সুচী £ 7515701203 90117060107] 10 58012] 50110- 

(01010 (210 81990010]) 009170 1911001711171 11 006 ০3071061710 ০010] 25115, 

[72118 10190635195 16115109 1101091000 6011, 5০019100109) 60101091065 21186 000 

$650119016 01817061117 ৬6] 01911771, ১৬৭২) ৩৪৪ পৃঃ | যে সব লেখকেরা ধর্ম পুস্তক সম্বন্ধে 

লিখেছিলেন তাদের নাম এই পুস্তক সচীতে লেখকের নামে আক্ষরিক ভাবে সাজান আছে। 

লেখকদের জন্ম তারিখ, তারা কোন ধর্ম-মতালম্বী, তাদের ব্যবসায়, কবে মৃত্যু হয়েছে এই সব 
বিষয়ের বর্ণনা দেওয়া আছে। অন্য একখানি নাম করা পুস্তক সুচী হলো! £-_ 

03011121176 046 (১৬৩৭-১৭১৩) 90110101002 50016012501001010 111560112 

116619119) 1-00001) ১৩৪৪, ২ খণ্ড । এ বইখানির সংস্করণ হয় 9926৪, ১৬৯৩) ১৬৪৪, 
১৭০৫ ও ১৭২০3) 0010. ১৭৪০-৪৩, 132516-এ ১৭৪১-৪৫, শেষোত সংস্করণে প্রায় 

১৩,০০০ পুস্তকের উল্লেখ আছে । 

[২6051191105-এ ১৭ দশ শতাবীতে যে সব পুস্তক স্চী প্রকাশিত হয় তার মধ 

প্রধান হ'লো +-- 



১৩৭২] পুস্তক সুচীর ইতিহাস $ সপ্তদশ শতাব্দী ২২৭ 

6810 /১000106 212 ৫91 [10060 £ ইনি চিকিৎসক | /১10519:080)-এ ব্যবসায় স্থরু 

করেন, পরে 7,55৫০7 বিশ্ববিষ্ালয়ের অধ্যাপকের পদে প্রতিষ্ঠিত হ'ন এবং ১৬৩৭ সালে 
[05 50111065 22901915 1/011005 নামক পুস্তক সুচী প্রকাশ করেন। এই বইখানির 

পরিবদ্ধিত সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৬৫১ ও ১৬৬২ সালে । তার মৃত্যুর পর টব ম190068-এর 

চিকিৎসক 060185 4. 11610101) এই ব্ইখানির আর একটি সংস্করণ প্রকাশ করেন £ 

11770510105 1900001১৬৮৬, ১১০৯৭ পৃঃ 

0011161105 790811817- ইনি ছিলেন ৬/৩3(172119র পুস্তক বিক্রেতা । [1090-এর 

পদাঙ্ক অনুসরণে ইনি ১৬৫০ সাল থেকে প্রকাশিত সমুদয় পুস্তকের সুচী প্রকাশ করতে মনম্থ 
করেন: ১৬৮০-১৬৮৯ মধ্যে প্রকাশিত হয় 81110515178 10110108 6% 1011008 (১৬৮০)। 

১৬৮১ সালে প্রকাশিত হয় 31011921201)19 10759108161 717$5102--এ বইখানি ৬৪2. ৫61 

[.17)090-এরই নতুন সংস্করণ_-যদিও তা স্বীকার করা হয়নি । 710110818101719, 1715101108 

01)101801095108, € £60518001)108) ১৬৮৫১ এবং শেষে 9101102101)19 10180617810108 51 

2101201092, 10519551178, ১৬৮৮ | এই সকল পুস্তক সথচীতে বইগুলি সাজান আছে লেখকের 

নামে । মৃত ও জীবন্ত ভাষায় লেখা! বইগুলিকে আলাদ! কর! হয়েছে । বইয়ের নামগুলি 

সম্পূর্ণভাবে লেখা হয়েছে এবং কোথায় ও কবে ছাপা হয়েছে, বইয়ের আকার এসব সম্বন্ধে 
সংবাদ দেওয়! হয়েছে । কিন্তু 86021)917-এর নাম তার 11508178110], 151009880010108র 

সঙ্গে বিশেষ ভাবে জড়িত £ এই বইখানিত্র ভিতরে ৩০০০ 1000109018র উল্লেখ আছে। 

এই বইখানি প্রথম [17019918+র সুচী | 

১৭ দশ শতাবীতে ইতালীতে অনেকগুলি স্থানীয় পুস্তক সুচী প্রকাশিত হয় । বিশেষ 

বিষয়ের উপর পুস্তক স্থচীর জন্য ছুটি নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য :_ 
[6017 119001 (১৫৮৬-১৬৬০)- জন্ম 01019-তে | 7২০77০-এ 01০61. ভাষার অধ্যাপক, 

পরে 0910108] 7307991101র -ও ৬৪:1০01-এর গ্রস্থাগারিক | বনু কিছু বিষয়ের উপর 
লিখেছেন | এর প্রথম স্চী নট ও নাটকের উপর £ [018077101819) [২০176-১ ১৬৬৬ 

সালে প্রকাশিত হয়, ৮১৬ পৃঃ। চ. 0০০1 অনুসারে সাজান ইতালীয় নাটকের স্থচী। এই 
সুচীর অনেকগুপি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। বিশেষ পরিচিত সংস্করণ ১৭৫৫ সালে ৮6219৩-এ 

প্রকাশিত হয়| প্রায় ৬০০০ নাটকের উল্লেখ আছে । 

01919 10106910211 ইনি নিজের নাম গোপন করে 3. &. 84101080005 (১৬০২- 

১৬৭১) নামে প্রথম সুচী প্রকাশ করেন। ইনি ছিলেন চিকিৎসক ও উত্ভিদতত্ববিদ। ইনি 

১৬৫৭ পালে 91011010509, ৮০৫108 560 121601150210]) 5011060]0 01010012 

81)0018 নামে একখানি পুস্তক সুচী প্রকাশ করেন । 

এই যুগের আর ছুইখানি নাম করা স্থচী হ'লো৷ :_ 
স্থইজারল্যাণ্ডের অধিবাসী . চন, 110001861-এর (১৬২০-১৬৭৭) 81007014911] 

81৩ -731011011)808, 911501811 । ছাপ! হয় £514610914-এ ১৬৫৮ সালে। - .. 
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চ২০)০-এ প্রকাশিত 00110 738110190০%র ১৬৭৫-১৬৯৩ সাল প্রকাশিত হিক্র ভাষায় 
লেখা বই 81011908609 11828 10017108 09 50111011505 12101015 011 9% 01/61515 

08010181005 00008. 30৫80095 ৮61 6 16 116018109  6০810006 50125916, 

৫৪৪ পৃষ্ঠা। 

সাধারণ বা! বিশ্ব পুস্তকসুচী 

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম চতুর্াংশে জার্মানীতে ২ খানি বিশ্ব পুস্তক সুচী প্রকাশিত হয়। 
1210], ও 1.510216-এ পুস্তক প্রদর্শনীতে প্রদশিত পুস্তকের যে সব স্চী (15821819198) 

প্রকাশিত হ'তো৷ দেই সব পুস্তক সুচী থেকে এই ছুইখানি স্থচী সংকলিত হ'য়েছিল। প্রথম 
স্থচীর সংকলক, 101881) 01555 1 লেখক সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। স্চীর নাম £ 

00105 59001161506 ৮110181) 11061910117) 10)0110107917015 20 21210 1500 ৪ 

1602, 15151001705 ০010501036155170005 11610101770006 1)001901,  218601) 18101, 

26110778101, 21151011009 70101096 10101718101, (01017) 26161101026 00119- 

08101], এক খণ্ডে ২টা ভাগ, 17-4 ৫৬৯ ও ২৯১ পৃঃ এই স্থুচীর অন্ততৃক্ত করা হয়েছে 

সকল ভাষায় লেখা সকল বিষয়ের উপর বই । 

06018677800 (১৫৭৩-১৬৩৫)। ইনি তিনখানি পুস্তক স্থচী লেখেন। ১ম ও ২য়: 

[319110111608, :০950108 | ফরাসী, ইতালীয়, স্পেনীয় ও অন্যান্য ভাষায় লেখা ১৫০ সাল 

থেকে গ্রক'শিত সমুদয় বই এই স্ুচীর অন্তর্গত করা হয়েছে । ছাপা হয় 51901001-এ ১৬১০ 

সালে, ২১৯ পৃঃ ও - ১৬২৫ সালে ৩০২ পৃঃ! তৃতীয়খানি সত্যই বিশ্ব-পুস্তক ক্চী £ 
931911011)509 ০1895102. 916 0218109895 001112115 111 0006 5117211 51115012101) 

909168101]) 20 [01065101000 001 11) 00215 1916 1111809, 6302100১৬১১, 

১১২৫৩ পৃঃ ২য় সংস্করণ ১৬২৫১ ১১৬৫৪ পৃ । 

3681) [79211701 : 0650761-এর 331011010119028 [001116158115-এর একটি পরিপুরক 

সুচী গ্রকাশ করে: 31911001508. ০1958 1] 902 [01011701 1216551771 21036 

781)015 ০০21)101 50110101659 17010817101, ১৬৭৬ । বিরল বইয়ের একখানি ভাল স্থচী। 

স্চীখানি লেখকের নাম অনুসারে সাজান। প্রত্যেক বইয়ের ছাপার তারিখ ও স্থান, 

লেখকের জন্ম তারিখ তাদের গুণাগুণ এসব কিছুই উল্লেখ করা আছে। 

আর কয়েকখানি স্থচীর নাম এখানে উল্লেখ করা যায় কিন্ত এ সুচীগুলি উপরের স্চী 

গু্সির মত নয় £ 
00111917) 58100100 : 8101191118910 01)01518, ১৬৮২) ১৭০০) ১৭০৯, ১৩১ সালে 

ষথাক্রমে £১10519102101) 178176016 ও 52110-এ দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত । 

45588, 01. 1. 151650101 (১৬৩১-১৭০৫) 2 3161190005095 ০1150056 5 10801710- 

8৮৪: ১৭০৪ সালে 71550101-তে ২ খণ্ডে-12-এ ছাপা হয় । 

£391-একর অধ্যাপক 10881914607865 71010১0 (১৬৩৯-১৬৯১)৮২০১৩৩৮ শুনে 



১৩৭২ ] পুস্তক সুচীর ইতিহাস ঃ সপ্তদশ শতাব্দী ২২৯ 

১৬৮৮-৯২) ও ১৬৯৫ সালে চ91911501 প্রকাশ করেন । ১৭৪৭ সালের মধ্যে বইখানির 

৩টি সংস্করণ হয় । 
80185 01590171210: 8০17৩-এ ১৬১২ সালে [1069 01150132119 017918৮৩- 

0০05 প্রকাশ করে । 

জাতীয় পুস্তকসূচী 
ষষ্ঠটদশ শতাব্দীর শেষের দিকে, ইতালীতে এনং বেলজিয়াম ও নেদারল্যাগুস-এ সপ্তদশ 

শতাবীর গোড়ার দিকে, এবং স্পেনে ১৭দশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে” স্থানীয় লেখকদের সম্বন্ধে 
কতগুলি প্রয়োজনীয় জীবনীমূলক পুস্তক সুচী প্রকাশিত হয় । ফ্রান্স এ সময়ে কোন জাতীয় 

পুস্তক শুচী প্রকাশ করেনি। তবে ১৬৪৩ সালে €(রাা6 [0815 0৪0০ নতুন বইয়ের 

একখানি পত্রিকা সাময়িকী হিসাবে প্রকাশ করতে থাকে । এ ধরণের সাময়িক পত্রিকা 
8781970-এ 11219]1 আগেই প্রকাশ করেছিল । জার্মানীতে এ ধরণের পুস্তক স্থচী 

হলো 10188-এর 91011090608 11010101]0 06110971020] 01955109 । ১৬১১ সাল 

থেকে ছাপা হ'তে থাকে । 

81616 40016 (১৬৭৪-১৬৫ ৬) -1.00৮9178 শহরের গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক । ইনি 

১৬২৩ সালে 7316110111909. 3918104 প্রকাশ করবেন । এ বইখানি নেদারলাগওস-এর ১৭টি 

দেশের লেখার মবচেয়ে ভালো সী । 

আর কয়েকখানি স্গচী 

/17101176 99170615 বা 91709105 (১৬৮৬-১৬৬9) £ 109 01719011009 75181101196) 

06 081708%51051005 91001101715 0170 01015 9109 3188৩051071 01011101215 

(91778, 018115, ১৬০১ ১২৭ ৪ ৭৮ পঃ, ছাপা হয় 7৮015 ১৬২৪ সালে 

062) 065 76015 বা 15015105 (১৬৭৯-১৬৩৪) গ্রীসের ইতিহাসের অধাপক। 

১৬২৫ সালে প্রকাশিত হয় /19186 9912৬80. 

ম্পেনে ১৬০৭ সালে 1৬৪1177-এ প্রকাশ কবল 08919109205 01210101] 11151091199 

80117101]) । পরে /১1016 91701 (১৫৫২-১৬২৯) [720197-এ ৪ খণ্ডে একখানি 

স্পেনীয় পুস্তক সুচী প্রকাশ করে 21115091196 111051916 56৮. 16101] 0101810 089 

71150910186, 70051210186, /১০01109010196 0 1170186 5০011010110 %৪111 (১৬০৩-১৬০৪) 

এবং পরে 7159096 7316110101)608-'-১৬০৮১ ৬৪৯ পঃ | 

1ব100183 /1001710 (১৬১৭-১৬৮৪) £ এর বই 81011911)502 10150810 100৬2, 

১৬৭২ | এই স্ুচীতে ১৫০০ সাল পধ্যন্ত জীবিত লেখকদের লেখাঁর সুচী আছে। প্রখম দুই 

খণ্ডে ছাপা হয় ₹২০1)৩-এ, ২য় সংস্করণ ছাপা ভয় 118071-এ ১৭৮৩-৮৮, এর পরে বইখানি, 
/%10601010'র মৃত্যুর ১২ বৎসর পরে 1২076-এ 31611901602 171508119 ৮61০ লামে 

প্রকাশিত হয় | ছিতীয় থণ্ডের নাম হয় 31110107৩09 2120100-11572118 | 
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ফ্রান্সে [,09:--8০০৮ ৫৩ 91.-01181165 (১৬০৮-১৬৬০) নতুন প্রকাশিত বইয়ের সুচী 

স্থরু করে: 8101105191)19 021151200 1100 59 086910509 0111101) 7১8119119 80819 

1643 ও 61 1644 6700501071. বইখানি প্রতি বছরে ১৬৫০ সাল পর্যন্ত নতুন করে ছাপা 

হয়েছিল । 

(0172165 90191 (১৫৯৭-১৬৭৪) 731011001)6006 18109156 ০ 16 01015 61 

16728178961) ৫95 1199 12110819 091 10911 16109006109) 66 19 ৫6 01/11099191)16 

৫6 18 9%০96101 6 06 19 001100166৫6 1799015| এই সুচী ছাপা হয় 

পারীতে ১৬৬৪ সালে, ৪০০ পৃ, 17-12০ | সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৬৬৭ সালে । এই সুচীতে 
ফ্রান্সে প্রকাশিত নির্বাচিত পুস্তক সম্বলিত হয়েছে । 

ইংলণ্ডে 18175]1-এর নিদ্ধীরিত পথে জাতীয় পুস্তক স্ছচী প্রকাশিত হতে থাকে £ - 

ড/11112]) 1:010001) ১৬৫৭ সালে 08108109596 ০ 015 1520915 0০০0105 11 

71121810 প্রকাশ করেন ! 11119] [:90৫01. ছিলেন পুস্তক বিক্রেতা । পরের বৎসরে 

বইখানির একটি সংস্করণ হয় এবং একটি পরিপূরক (58101000171) সংযোজিত হয়। এই 

বইখানির মুদ্রন বহুবার হয়েছে ত্রবং বহুবার ছাপা বন্ধ করা হ'য়েছে। এ. 85০191)-র 
ড্/070 (10110978015 ০1 0161102181010165 এই পুস্তকের মধ্যে 11118] [020001 

এর সম্পূর্ণ পুস্তকে উল্লেখ আছে (১৯৪৭, পৃঃ ৯০৫-৯১২) 

[২০১০7 01211 আর একজন পুস্তক ব্যবসায়ী ১৬৭০ সালে প্রকাশ করেন : 

09191085 ০? 69010 771190. 79001151160 ৪ [,01002. এই বইখানি ১৭০৪ 

সাল পর্শন্ত প্রকাশিত হয়। 018%6]] ১৬৭৩) ১৬৭৫ ১৬৮০ ও ১৬৯৬ সালে 61781250 

এ প্রকাশিত পুস্তকের [.60:05091$৩ ০%6৪10£0৩ প্রকাশ করেন। 

উপরিক্ত পুস্তকন্থুচীগ্ুলি এবং তাদের প্রনেতাদের বিচার করে দেখলে দেখা যাবে 

প্রনেতারা সকলেই ছিলেন পাঠক - তারা নিজের প্রয়োজনে বই পড়তেন এবং যে বইগুলি 
তাদের ভাললাগত এবং যেগুলি গ্রয়োজনীয় বলে মনে করতেন, তারা কেবল সেই বইগুলিরই 
উল্লেখ করতেন তাদের পুস্তকের স্থচীতে | 

১৬শ শতাব্দীতে জার্মানীতে ও ইংলগ্ডে পুস্তক স্চীর স্ত্রপাত হয় এবং এই ছুটী দেশে 

১৭দশ শতাবীতে পুস্তক-স্থচী শিকড় গেড়ে বসে এবং তার ক্ষেত্র ক্রমশঃ বিস্তারিত হ'তে 

থাকে । 

15101 ০01 1126 1711) 061710015 3191192181)1)169- 

[২8]10017191 11010190198 01945 



পুন্তক প্রকাশক ও গ্রন্থাগারিক 
দিলা মুখোপাধ্যায় 

পুস্তক প্রকাশকের কাজ হ'চ্ছে_পুস্তক নির্বাচন করা, পুস্তক উৎপাদন করা ও পুস্তক 

বিলি করা । প্রকাশকের এই তিনটি কাঁজ একটির উপর একটি নির্ভর করে। এই তিনটি 
কাজ একটির পর একটি সম্পূর্ণ হ'লে তবেই পুস্তক প্রকাশনের কাজ সম্পূর্ণ হয়। এই তিনটি 

ফাজকে ঠিক মত বুঝতে হ'লে পুস্তক প্রকাশনের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে আমাদের কিছুটা ধারনা 
থাক প্রয়োজন । 

পুস্তক প্রকাশকের বয়স বেশী নয়। পুরাকালে পুস্তক প্রকাশক বলতে কেউ ছিল না । 

যে মুদ্রক সেই ছিল প্রকাশক । নিজের লেখা লেখক নিজেই মুষ্টিমেয় জনসাধারণের কাছে 

প্রকাশ করত। জাপানী দৈনিক পত্রের পূর্ব পুরুষ ০2780, যিনি লিখতেন, তিনিই 
ছাপতেন এবং তিনিই নিজে বিক্রি করতেন । পু'থির যুগে ধনী ব্যক্তিরা মাইনে দিয়ে লোক 

রেখে পুঁথি নকল করাত এবং পরে সেগুলি পুস্তক ব্যবসায়ের কেন্দ্রে বিক্রিত হ'তো। 

ছাপাখানার আবিষ্কারের পরও মুদ্রক এবং প্রকাশক দুজনেই ছিল এক ব্যক্তি। ক্রমশঃ 

পুস্তকের সংখ্যা যত বেশী বাড়তে লাগল এবং পাঠক সংখ্যা ঘত বাড়তে থাকল পুস্তক প্রকাশের 

কাজ তত জটল হ'য়ে উঠতে থাকল । ফলে এক জনের পক্ষে মুদ্রক এবং প্রকাশকের কাজ 

কর] সম্ভব হলো না। প্রকাশকের এবং মুদ্রকের কাজ সম্পূর্ণ আলাদা হ'য়ে গেল। কেবল 

তাই নয় পুস্তক প্রকাশকের পক্ষে খুচরা বই বিক্রি করাও ক্রষশঃ অসম্ভব হ'য়ে পড়লো! । 
এ অবস্থার স্থষ্টি হ'লো৷ ১৬শ শতাবীতে এবং এই সময়েই ফ্রান্সে, জার্ধানিতে এবং ইংলগ্ডে, 

[10151116, 00010172100191 ও 70০0০01-56116 কথার তি হালো। এই সময়েই বই হ'লো 

জনসাধারণের সম্পত্তি এবং ঠিক এই কারণেই প্রয়োজন হু'লো৷ বিচক্ষণ প্রকাশকের । এখন 

দেখা যাক প্রকাশকের সংজ্ঞা কি। 

প্রকাশক 

লেখক বই লেখে কিন্তু তার হৃষ্ট বন্ধ প্রকাশিত না হ'লে লেখফেরও কোন মানে থাকে না 

বা তার স্থাষ্টরও কোন সার্থকতা থাকেনা কারণ উভয়েরই সত্যিকারের কোন অস্তিত্ব থাকেন! । 

লেখক থেকে তার সৃষ্টি যতক্ষন না বিচ্ছিন্ন হচ্ছে ততক্ষণ তার সত্যিকারের অস্তিত্ব স্থরু 

হচ্ছে না। প্রকাশকের কাজ হচ্ছে শ্র্টা থেকে স্থা্টিকে বিচ্ছিন্ন করে তাকে প্রকাশ করা 

অর্থাৎ তাকে জনসাধারণের সম্পত্তি কর! । সত্যি কথা বলতে কি বই একবার প্রকাশিত হ'লে 

তা আর লেখকের সম্পত্তি হ'য়ে থাকে না । ঠিক এই কারণেই ২০১০ 83০21 বলছেন 

5011 0501 88911711651 16 1016 ৫6 1:5010501 ৪ ০6191 ৫01 ৪০90801850, অর্থাৎ 
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প্রকাশকের কাজ ধাত্রীর কাজের সঙ্গে তুলনা কর। যেতে পারে । ০6 10169 1385 101 18 

800105 06 18 ৮1৩, ০610+65% 785 101 001 6001706 121 নু1 00121760105 181 06 ৪৪ 

0110611, 27819 5803 1 1055৩ 00110586 6 1276565 1050080%. 11701165 ৫5 18 

01681101) 1)” 20060651810 17:85 ৪ 1'6515661106-_অর্থাৎ প্রকাশক পুস্তকের জীবনের উৎস নয়, 

পুস্তক প্রকাশকের চিন্তা গ্রস্ত নয়। পুস্তক প্রকীশকের অঙ্গের অংশ নয় কিন্তু পুস্তক হৃষ্টির 

শেষ ীমায় আসা সত্বেও তার অস্তিত্ব সম্ভব হয়ন! যর্দি প্রকাশক না থাকে । £২০০০% 
185021721এর এই মন্তব্য থেকে প্রমাণিত হয় যে প্রকাশকের কাজ হ'চ্ছে পুস্তকের জীবন্ত 
অস্তিত্ব দেওয়]। 

প্রকাশ করা কথাটির ইংরাজী হচ্ছে “01151” | কথাটি ল্যাটিন “১8৮115819” কথা 

থেকে এসেছে । 71৮110216 কথাটির মানে হচ্ছে জনসাধারণের গোচরে আনা। অর্থাৎ 

আমরা এ কথা বলতে পারি ষে প্রকাশকের কাজ হচ্ছে একটি ব্যক্তিগত বিষয়কে সমষ্টির সঙ্গে 

সংযুক্ত করা। 

প্রকাশকের কাজ 

প্রকাশকের কাজ যি হয় একটি “ব্যক্তিগত বিষয়কে সমষ্টির সঙ্গে সংযুক্ত করা” তা৷ হ'লে 
আমরা বলতে পারি প্রকাশককে প্রথম একখানি বই নির্বাচন করতে হ'বে, তার পর 

বইখানিকে প্রস্তত করতে হ'বে এবং শেষে বইখানিকে জনসাধারণের মধ্যে বিলি করতে হু'বে 

এভাবে প্রকাশকের কাজকে বিচার করে দেখলে দেখা যাবে গ্রন্থাগারের কাজের সঙ্গে 

প্রকাশকের কাজের যথেষ্ট মিল রয়েছে। কারণ গ্রন্থাগারের প্রধান কাজগুলি হাচ্ছে 
পুস্তক নির্বাচন, পুস্তক প্রস্ততি এবং তা জনসাধারণের মধ্যে বিলি করা । 

পুস্তক নির্বাচনের সময় প্রকীশক জনসাধারণের প্রতিনিধি হিমাবে নিজেকে বিচাব 
করে এবং জনসাধারণের উপযুক্ত বই নির্বাচন করবার চেষ্টা করে। গ্রস্থাগারিকের কাজও 

হচ্ছে তাই অর্থাৎ গ্রন্থাগারিক যদি নিজেকে জনসাধারণের মধ্যে গণ্য না করে পুস্তব 

নির্বাচন করে তাহলে তার পুস্তক নির্বাচন বৃথা হয় কারণ পুস্তক নির্বাচনের ক্ষেত্রে 

গ্রন্থাগারিকের ব্যক্তিত্বের প্রভাব থাকলে পুস্তক নিবণাচন অকেজো হ'য়ে যায়। গ্রস্থাগারিকের 
প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে 16৬৩ 169,061 1015 ০০০৮ বা “0০ হরি 06 ১০০৮ ০ 1315 

৩৪৫০.” স্থৃতরাং গ্রস্থাগারিকের এবং প্রকাশকের ব্যক্তিগত ইচ্ছা অনিচ্ছার প্রন্ভাব পুস্তক 
নিবণচনের ক্ষেত্রে থাকা সম্ভব নয়। জনসাধারণ কি পড়বে তা ঠিক করবার পর উতয়কেই 
চিন্তা করে দেখতে হ'ব বইখানি “ভালো” বই কি না অর্থাৎ বইখানি পড়বার মত কিনা। 
প্রকাশক প্রথম দেখবে বইখানি ' বিক্রি” হ'বে কিনা এবং পরে বিচার করে দেখবে বইখানি 
“ভালো” বই কিনা। অর্থাৎ বইখানির 55179097101” বা কটি এবং রি 
আছে কিনী। 
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লেখক এবং পাঠকের মাঝখানে থাকে প্রকাশক এবং গ্রস্থাগার। প্রকাশক কিন্ত 

উভয়ের মধ্যে মধ্যস্থতা না করে চেষ্টা করে লেখকের দোহাই দিয়ে পাঠকের উপর এবং 

পাঠকের দোহাই দিয়ে লেখকের উপর প্রভাব বিস্তার করতে। গ্রস্থাগারিকের কাজ হচ্ছে 

পাঠককে বিচার করে কোন কোন লেখকের বই কিনতে হবে তা ঠিক করা এবং লেখককে, 
বিচার করে পাঠক ঠিক করা । ধরুন আনবিক শক্তির উপর একখানি বই কিনতে হবে ।' 

এক্ষেত্রে পাঠক ষদি হয় জনসাধারণ তাহ'লে গ্রস্থাগারিককে এমন একজন লেখকের লেখা বই 
কিনতে হবে যে জনসাধারণের জন্য লিখতে পারে । 

সামাজিক ক্রমবিবর্তনের ফলে এক এক সময়ে জনসাধারণের মধ্যে এক এক ধরণের 

বই পড়বার নেশা! জাগে- এক এক জন লেখক জনসাধারণের প্রিক্ন হয়ে দাড়ায় । প্রকাশক ও 

গ্রন্থাগারিককে এই সব অবস্থার স্থযোগ নিতে হয় এবং সে জন্যে মচেতন থাকতে হয়। 

39111-এর 00110 791010 ছপো হালো- 30100 01199, “17398010181” জনসাধারণের 

স্থযোগ নিয়ে “035101015” এর ভিত্তিতে বই ছাপ! স্থরু করলে । 061া21)তে যখন 

0০091176-এর [1,610 069 00751 ড/6101)515 ছাপা হ'লো--তখন জার্মানীর পাঠকের 

মধ্যে “61011911510” একটা নেশার মৃত দেখা দিল। 

প্রকাশকের পুস্তক নিবচণের ক্ষেত্রে এত কথা বলার প্রয়োজন হ'লো-_-তার কারণ এই 

কথাগুলি থেকে বুঝাতে হ'বে যে, নিবাঁচনের ক্ষেত্রে সব সময়ে অন্ুমানমূলক জনসাধারণ ভিত্তি 

হিসাবে বউমান থাকে । এই আহ্থমাণিক জনসাধারণের উপর নির্ভর করেই প্রকাশক কোন বই 
প্রকাশ করবে ঠিক করে এবং কোন লেখকের বই প্রকাশ করবে তা ও ঠিক করে। জনসাধারণের 
্রস্থাগারের গ্রস্থাগারিকের কাজও প্রকাশকের কাজের মত অন্ততঃ পুস্তক নিবাচনের ক্ষেত্রে । 

এতদূর যা বলা হলো তা বইয়ের বিষয় বস্ত সম্বন্ধে। পুস্তক প্রকাশকের ক্ষেত্রে 

"আনুমানিক জনপাধারণকে” বিচার করেই পুস্তকের 15179510981 17)816 91) সম্বদ্ধে বিচার 

করতে হ'বে। গ্রন্থাগারে পুস্তক নিবাচনের সময় “পাঠকের মুখ চেয়ে” বইয়ের অবয়ব ঠিক 
করতে হ'বে। প্রকাশকের “আনুমানিক জনসাধারণ”-এর সমটি যদি হয় মাত্র কয়েক শত 

পুস্তক প্রেমিক, তা হ'লে যে বইখানি সে ছাপছে তা ভালো কাগজে ছেপে ভালো ভাবে 

বাধাই করে অতিরিক্ত মূল্যে বাজারে ছাড়তে পারে । তবে কোন একখানি 7০0] বই 

ছাপার মময়, কাগজ, বাধাই, ছাপার হরফ ফমণ সবই অন্য ধরণের করবার প্রয়োজন হয়-_ 
কারণ বইখানিকে কম দামী করা প্রয়োজন । গ্রন্থাগারে পুস্তক নিবাচনের ক্ষেত্রে বইখানির 

ব্যবহার কিন্নপ হ'বে তা৷ বিচানন করে পুস্তকের অবয়ব ঠিক করতে হয় । একথা বললে হয়তো 

ভুল হু'বে না যে বইয়ের রূপ এবং অবয়ব সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভর করবে “আনুমানিক জন 

মাধারশের” উপর |" 

বই বিক্রি না হ'লে তা আর কাজে লাগেনা । গ্রন্থাগারে বই ব্যবহার না হ'লে তাকে 

বাতিল করতে হয় । প্রকাশক যদি কম সংখ্যক বই ছাপে তা হ'লে তার খরচে পৌষাবে না 
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আবার অতিরিক্ত বেশী সংখ্যক বই ছাপলে তা৷ বিক্রি ন। হওয়ার ফলে প্রকাশকের লোকসান 

হ'বে। অর্থাৎ “আনুমানিক জনসাধারণের” প্রয়োজন অন্থ্যায়ী বই ছাপতে হ'বে। গ্রস্থা- 
গারে বই কেনবার সময় একখানি বইয়ের কয় কপি কিনতে হ'বে ত৷ *আঙ্মানিক জন- 
সাধারণের” ভিত্তিতে কেন প্রয়োজন । পাঠকের সংখ্যা বেশী হ'লে, সকলে যাতে বই পায় 

তার ব্যবস্থা করতে হ'বে তা না হ'লে গ্রন্থাগারে “বই পাওয়া যায়না” এই বদনাম রটবে ; 

'আবার প্রয়োজনের অধিক কপি বই কিনলে 17.10191 9০07707)% ব্যাহত হ'বে। 

পুস্তক বিলি (7015:155002 ) 

এতক্ষণ আমরা পুস্তক প্রকাশের (2:0৫8০1192) কথা বললাম এইবার দেখা যাঁক পুস্তক 

বিলি করার ক্ষেত্রে গ্রস্থাগার ও প্রকাশকের মধ্যে সম্বদ্ধটা! কিরপ। 

একখানি বই ছাপা হলো! কিন্তু তা বিক্রি করতে হ'বে তা না হ'লে স্প্টি সম্পূর্ণ হা'বে না। 
পুস্তকের গ্রচারের জন্য কিছু বই বিনামূলো বিলি করতে হয়। 

পুস্তক বিক্রি করবার প্রধান উপায় হচ্ছে পুস্তক প্রচার । পুস্তক প্রচারের খরচ আজ 
কালকার যুগে, বিশেষ করে 02010215% দেশে খুব বেশী । প্রকাশকের প্রচারের উদ্দেশ্ঠ 
হু'চ্ছে তার প্রকাশিত বইখানি তার “আন্ুমানিক জনসাধারণের” গোচরে আনা । এক্ষেত্রে 

প্রকাশককে একটি সমন্তর সম্মুখীন হ'তে হয়। কারণ তার পক্ষে “আহুমানিক জনসাধারণের” 

গোচরে আনবার মত করে প্রচার করা সম্ভব নয়। পুস্তকের বিজ্ঞাপন দিলে তা 

“জনসাধারণের” গোচরে আসবে। অর্থাৎ বিজ্ঞাপনে যদ্দি ৫০০ জনের চোখে পড়ে তার 

সংখ্যার হয়তো দশ জন হ'বে “আম্থমানিক” জনসাধারণ । “আহ্মমানিক জনসাধারণের” 

গোচরে আনবার নানারূপ পন্থা আছে--কিন্তু সে সব বিষয় এ প্রবন্ধে বলার কোন প্রয়োজন 
দেখিনা। গ্রন্থাগারেও কেবল পুস্তক কিনলে কাজের হয়না, প্রত্যেক বইখানি পাঠকের গোচরে 
আনা প্রয়োজন । সেইজন্য গ্রন্থাগারে পুস্তক প্রচারের প্রথম কাজ হ'চ্ছে তার তালিকা 
প্রস্তুত করা এবং তা জনসাধারণ যে তালিকা ব্যবহার করছে বইখানিকে সেই তালিকার 
অন্তভূক্ত করা। প্রকাশকেরও প্রথম কাজ হ'চ্ছে বইখানিকে তালিকাতুক্ত করা--অর্থাৎ 
নানা 810110219179"র অন্তর্ভুক্ত করা। 

প্রকাশকের হাত থেকে একখানি বই বার হ'বার পর বইখানির ভবিষ্যতের উপর 
প্রকাশকের আর কোন হাত থাকেনা । বইখানি "আচ্ছমানিক জনসাধারণের সীমারেখা 
পর্যন্ত পৌঁছাতেও পারে আবার তার অকাল মৃত্যুও হ'তে পারে আবার তা সীমা অতিক্রম 
করে 8556 961৩1 হ'তে পারে । নানা কারণে একখানি বই 89% 9০10 হ'তে পারে। 
কিন্ধ এ প্রবন্ধে সে সব কারণগ্তলি বর্ণনা করা অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করি। পরে অন্ত 
প্রবন্ধে 555: 96111 সম্বন্ধে বলবার চেষ্টা করবো । 
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পুস্তক বিলির একট। সীমারেখ| নির্দেশ কর! খুবই সমন্তাজনক | এ বিষয়ে কিছু জানতে 
হ'লে 2, হু. 881161-এর 9001 101 811 নামে বইখানি পড়া দরকার। 

পুস্তক বিলির ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের কাজ হচ্ছে গ্রকাশক ও পাঠকের মধ্যে মধ্যস্থতা কর! 

কারণ ব্যক্তিগতভাবে বই কেনে খুব কম লোকেই। শতকরা নব্বই ভাগ পুস্তক সম্ভবত; 
্রস্থাগারের দ্বার বিলি হয়। আমর! প্রবন্ধের স্থুরুতেই বলেছি প্রকাশক পুস্তক প্রকাশ করে 
কিন্তু তা বিলি করে পুস্তক বিক্রেতা । আমাদের দেশে ঠিক এ ধরণের পুস্তক গ্রকাশক খুবই 
অল্প। বেশীর ভাগ প্রকাশকই পুস্তক বিক্রেতা । 

উপসংহার 

উপসংহারে এটুকু বল! দরকার যে বই যেদিন থেকে জনসাধারণের সম্পত্তি হ'য়ে দাড়াল 

সেইদিন প্রকাশকের সৃষ্টি হ'লো এবং সেইদিন থেকেই জনসাধারণের গ্রন্থাগারের ও স্থটি হ'লো। 

ইউরোপে এই সময়টা হলো £6৫81191-এর সমাপ্তি এবং 796110080/র সৃত্রপাত। 

175৫81190-এর যুগে জনমাধরিণের বলতে কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান কিছু ছিলনা । 

ঢ58811%-এর যুগে বই ও গ্রন্থাগার ছিল কয়েকজনের ব্যক্তিগত সম্পত্তি সেইজন্তে সত্যি- 
কারের পুস্তক প্রকাশের এবং পুস্তক প্রচারের কোন প্রয়োজন ছিলনা! ! 

শা) 9০901 5611615 2170 1116 [10121180 

09 10118 11010008017, 
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গোলোকেন্দু ঘোষ 

(৩) 

আন্তর্জাতিক বাধ। 

নিরক্ষরত| এবং ভাষার বিভিন্নতা, এই ছুটি হল বই প্রচারের সর্বপ্রধান ম্বাভাবিক বাধা । 
এই ছুটিকে আলাদাভাবে বিবেচনা করা অবাস্তব, ছুটিকে একত্রে বিবেচনা করতে হবে। 

আমাদের আলোচ্য বিষয় হল বই, কাজেই একটা! ভাষার মূল্য নির্ভর করে সেই ভাষার বই 
কত ব্যাপকভাবে পঠিত হয় তার উপর । সেই ভাষায় যত অধিক সংখ্যক ব্যক্তি বই পঠনে 

সক্ষম ভাষার মূল্যও তত বৃদ্ধি পায়। 

একথাট। সাধারণভাবে স্বীকৃত যে সমগ্র মনুষ্যকুলের চারভাগের তিনভাগ অংশ প্রধান 

বারটি ভাষায় কথা বলে। বিশ্বজনসংখ্যার হার অনুসারে সেগুলি সাজানো হল £ 

চীনা_-২৫% 3; ইংরেজী--১১% ; রুশ -৮৩০%) হিন্দী_৬২৫% ; স্পেনীয়--৬'২৫% 

জার্মান_৩"৭৫০% ১ জাপানী--৩'৭৫% 3 বাঙলা--৩% ; আরবী--২'৭০7 ফরাসী-- 

২'৭০%) পতুগীজ-২-৫০% এবং ইতালীয়_-২-১০% | 

অবশ্ত যদি আমর! প্রত্যেক ভাষার প্ররূত পাঠক-সংখ্য। নিবপণ করার চেষ্টা করি তাহলে 

হিসাবট! অন্ত রকম হয়ে যাবে। বিশ্বজনসংখ্যার চারভাগের তিনভাগের সঙ্গে যোগাযোগ 

কবার জন্যে আটটি ভাষাই যথেষ্ট-শতকর! হিসাব অন্সারে ভাষাগুলির ক্রম হলঃ ইংরেজী-- 

১৮'১০% ১ চীন -১৬৯%7 রুশ__১৫৯% 3 ম্পেনীয় ৬২৭১; জার্মান_€/ 

জাপানী--৫০ ; ফরাসী-_-৩৮% এবং ইতালীয় - ২:৪%। 

পৃথিবীর পাঠক-সংখ্যা বলতে যে-সব ব্যক্তি অন্থের সাহায্য ব্যতি্রকে স্থয়ং পড়তে সক্ষম 

তাদের বোঝানো হচ্ছে । এদের হিসাব ধর] হয়েছে ১২০ কোটি, বিশ্বজনসংখ্যার এর! 

হলেন শতকরা ৪০% ভাগ এবং পড়তে পারার-মত-উপযুক্ত বয়সপ্রাপ্ত জনসংখ্যার অর্ধেকের 

নিশ্চয়ই বেশি। 

ভাষাগত বিভাগ 

বিষয়টির প্রতি আরো গভীরভাবে 'অভিনিবেশ করলে তা খুব আশাপ্রদ মনে হবে না। 

প্রথমতঃ কতকগুলি প্রধান ভাষার যেমন চীনা; রুশ, জার্মান, জাপানী এবং ইতালীয় ভাষার . 

প্রচার আঞ্চলিক ভূখণ্ডে সীমাবন্ধ।. অন্য ভাষাগুলি যেমন ইংরেজী, স্পেণীয় বা ফরাসী 

ফয়েকটি মহাদেশে প্রচলিত থাকলেও এবং বিশ্বভাষা হিসাবে, এদের ব্যবহার কর! গেলেও, 
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সব সময়ে এইগুলি সর্বপ্রধান ভাষা নয়; বিশেষ করে পতু'গীজ, ডাচ এবং, আরবী ভাষার 
ক্ষেত্রে এই কথাটা প্রযোজ্য । (আরবী-র ক্ষেত্রে ততটা নয়)। 

এক এক মহাদেশের পরিস্থিতি এক এক রকমের, বিস্তর প্রভেদ | দৃষ্টান্ত স্বরূপ বল! যায় 
আমেরিকায় রোন সমন্যা নেই। জনসংখ্যার অর্ধেক অর্থাৎ ২০ কোটি .লোক চারটি ভাষা 

ব্যবহার করে। এই ভাষাগুলির কোন প্রতিদ্বন্থী নেই কারণ আমেরিকার আদিম ভাষাগুলি 

লেখ্য-ভাষা! ছিল না। শুধু ইংরেজী ও স্পেনীয় ভাষার প্রতিযোগিতায় বর্তমান ভারসামোর 
ঘে তারতম্য ঘটবে তা আচ করা যেতে পারে। আমেরিকার প্রায় সমগ্র পাঠক-সাধারণ 

ইংরেজীভাষার অধীন; কিন্ত্বী স্পেনীয়ভাষার যথোচিত ব্যবহারের ফলে, বিশেষ করে ল্যাটিন 
আমেরিকার জনসংখ্য। বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতির ফলে বিংশ শতকের শেষের 

দিকে স্পেনীয় ভাষার প্রচার পাচগুণ বৃদ্ধি পাবার সম্ভাবনা আছে। 

€শিয়ানিয়া মহাদেশে ও কোন সমশ্গা নেই, অষ্টেলিয়া এবং নিউজিল্যাণ্ডে প্রচলিত ইংরেজী 

ভাষার সম্ভবত কোন প্রতিদন্দী দেখা! দেবে না। আফ্িকা1 মহাদেশের বিষয়টা বড় জটল। 
এফথাঁটা খুব পরিষ্কার ষে বড় উপনিবেশিক শক্তি গুলি তাদের সাংস্কৃতিক প্রভাবের খুব বড়াই 

করছে। এই শক্কিগুলির ভাষা আফ্রিকার যে পাঠক-সাধারণ ব্যবহার করে, তার! সমগ্র 

আফ্রিকার শতকরা ১০০ ভাগও নয়, দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতবর্ণধারীর সংখ্যাণ্ড এর মধ্যে ধর] 

হয়েছে । কখনো! কখনো কিছুটা যুক্তি সহকারে ফরাসীভামাকে আঙ্কিকার যোগাযঘোগকারী 

ভাষ। হিসাবে ঠাড় করান হয় । জাতীয় ভাষ! বা দ্বিতীয়ুভাষা হিসাবে ৫০ লক্ষ বা ৬০ লক্ষ 

সম্ভাব্য-পাঠক এই ভাষা ব্যবহার করে৷ ইংরেজী ভাষার ১ কোটিরগ বেশি সম্তাব্য-পাঠক 
আছে, কিন্তু এই ভাষা ব্যবহারকারীদের বসবাস সীমিত অঞ্চলের মধ্যে এব, ভারা! অধিকাংশই 

অ-আফ্রিকীয় বংশ-উদড্ভুত। আরবীভাষার ৭০ লক্ষ পাঠক আছে এবং ইসলাম সংস্কৃতির 

মমর্থন থাকা সত্বেও উত্তর আফ্রিকার মধ্যে টি সীমাবদ্ধ । কাজেই, এইটাই বাস্তব ঘষে 

ভাষাই হুল বিস্তীর্ণ অঞ্চলে প্রসারিত সর্বাধিক আফ্রিকীয় দ্বারা পঠিত সাহিত্যিক ভাষা ! 

দেশীয় আফ্রিকীয় ভাষায় সাহিত্যের উদ্ভব একদিন হলেও, এইটাই ঘটা সম্ভব যে ফরাসীতভাষায় 
পঠন-লেখন পারদশতার উপর নির্ভর করবে মে-সাহিতোর প্রকাশন ও প্রমার । 

সাংস্কৃতিক অসমত 

এবার এশিয়া এবং ইউরোপ ছুটি সর্ববৃহৎ জোটের কথা। পৃথিবীর প্রত্যেক আটজন 

পাঠকের মধ্যে তিনজন এশীয় এবং তিনজন ইউরোপীয় । এই সমসংখ্যাই হল অসামোর 

উপাদান কারণ ইউরোপীয়ের চেয়ে এশীয়র জন সংখ্যা তিনগুণ বেশী। আবার, সারা পৃথিবীর 

প্রকাশনার তিনভাগের দুভাগ হয় ইউরোপীয় তাষগুলিতে এবং এশীয় ভাষা গুলিতে প্রকাশন 

হয় চারভাগের একভাগের চেয়েও কম। ইউরোপে তিরিশটির বেশী লেখ্য-ভাষ। আছে, 

এশিয়ার আছে তার অনেক বেশী এবং তিরিশটির বেশী ভাষা বারহার করে অন্তত ৫৯ লুক 
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লোক । স্থতরাঁং, একদিকে, দেখা যাচ্ছে, বিশাল গ্রকাশন! কিছু-সংখ্যক ভাষা জুড়ে ' আব 
একদিকে বিরাট সম্ভাব্য পাঠক-সাধ।রৰ যাদের সংখা! আগামী কয়েক দশকে তিনগু? বাঁড়তে 

পারে এবং যার! ভাষার বনুলতায় ক্ষুদ্রখণ্ডে বিভক্ত থাকবে | " 

প্রশাসনিক এবং রাজনৈতক গপ্ডিই ভাষাগত বিভেদকে অনেক বেশি কার্কর করেছে । 

কোন একটি ভাষায় একটি বই প্রকাশিত হলেই স্থচিত হয় না যে বইটা সেই তাষাদ্ষ 
পাঠক্ষম সকল লোকের কাছে প্ররাপ্তব্য হবে। যদি বইটিতে নামমাত্র আদর্শগত ভাবধারা 

থাফে তা হলে সেই ভাষাজোটের সকল দেশগুলিতে বইটি একযোগে প্রচারিত না হওয়ারই 
মন্তাবনা অধিক। যৃদ্ধের সময় ছাড়া বইয়ের ওপর থেকে রাজনৈতিক বিধিনিষেধ (সেন্সরশিপ) 
প্রায় সবদেশই তুলে নিয়েছে। কিন্তু বাস্তবে এই স্বাধীনতাকে নাকচ করার নানান পথ 
আছে। খোলাখুলি নিষিদ্ধ না! করে বইয়ের প্রচারকে যে-সব ব্যবস্থা, ব্যাহত করে সেই সব 

ব্যবস্থা প্রবর্তনের যুক্তিগুলি ষে সর্বদাই রাজনৈতিক যুক্তি হয় তা অবশ্ঠ নয়। 

কর্তৃপক্ষই যে সর্বদা এইসব প্রচ্ছন্ন বাধানিষেধ (সেন্সরশিপ) আরোপ করেন তা নয়, 

সেই দেশের প্রকাশনা_জগতে আধিপত্য বিস্তার করে যে সব অর্থনৈতিক এবং সামাজিক 

চক্র তাদের দ্বারাও তা হতে পারে । 

অর্থনৈতিক বাধা চার প্রকার £ মুদ্রা বিনিময় (কারেন্সি) বিধি নিষেধ; ভাকের হার? 

স্ধ বিধি, (আমদানী লাইসেন্স এবং মৃল্যান্রসার শুষ্ক “শুক বিধি'র মধ্যে অন্ততূক্কি) এবং 

বিবিধ ট্যাক্স । 

ইউনেস্বো প্রকাশিত 11806 81163 (0 চ170%1608০ (প্যারিস, ১৯৫৬ ) বইটিতে 

৯২টি দেশের বিভিন্ন আইনগত ধারাগুলির পধালোচনা করা হয়েছে । ১৯৫২ সন থেকে 

উল্লেখ্য উন্নতি হয়েছে এবং কমবেশি ৫০টি বাষ্ট ইউনিভার্সাল পোষ্টাল ইউনিয়নের 

(0.0. স্থপারিশ অনুযায়ী কাজ করেছে । 

ইন্টারন্যাশনাল এয়ার ট্রান্সপোর্ট এ্যাসোসিয়েশনও এ স্থপারিশ অন্রযায়ী সাময়িক পত্জাদি 

এবং পুস্তক-তালিকার পরিবহণ হার তার বিমান সংস্থাগুলির দ্বারা গ্রহণ করিয়েছে । 
শিক্ষাগত বৈজ্ঞানিক এবং সাংস্কৃতিক প্রকাশন! রপ্তানি বিষয়ক ১৯৫০ সনে গৃহীত ইউনেস্কো 

চুক্কিপত্রে বু দেশ স্বাক্ষর করেছে এবং তারা মুক্রিত বইয়ের উপর কোন আমদানি রপ্তানি 
শুদ্ধ ধার্ধ করছে না। 

ঝৌঁকটা কেন্দ্রীভবনের দিকে 

এই অবধি বিনিময়ের জম্েই হয়ত পূর্ববণিত সাংস্কৃতিক অসম এবং ভাষাগত বিভক্ক 
ছুনিয়ায় অনেক নতুন নতৃন সমস্যা দেখা দিতে পারে। এশিয়া আফ্রিকা এবং ল্যাটিন 
আমেরিকায় পাঠক সাধারণের চাহিদা দ্রুত বৃদ্ধি হচ্ছে। সম্ভবতঃ এই চাহিদা মেটাতে 
পায়ে কয়েকটি বড় অর্থনৈতিক শক্তি যাদের বিশ্বজোড়া যোগাধোগের ভাষা আছে এবং 



১৩৭২ ] প্রকাশনায় নতুন আদল ২৩৯ 

যাদের হাতে গ্রভূত উৎপাদনের জন্যে বৃহ্দায়তন প্রকাশন-ব্যবস্থা আছে। প্রয়োগবিদ্যার 

বই ব। স্কুলের বইয়ের ক্ষেত্রে এতে বিশেষ কোন ক্ষতি নেই, হয়ত কিছু কল্যাণকর ও হবে, 
কিন্তু অবিলম্ে হোক বাঁ. দেরীতেই হোক সাহিত্য কর্সও বিবেচিত হতে.রাধ্য । যদি এই 

ক্রমবিকাশমান পাঠক-সাধারণের হাতে “বাইরের” বই তুলে দিতে হয়, (বিশেষ করে যে 

ইউরোপীয় উৎপাদনের ক্ষেত্রে সংখ্যালঘুর ভাষার কোন অবদান নেই) তাহলে ভবিতব্য 
লেখা আছে বিমর্দ অনোহপাহ | প্ররুত' সাহিতোর জন্যে জীবনের সঙ্গে যে অন্যঙ্গতা। 

প্রয়োজন হয় এ ক্ষেত্রে তা উহা থাকবে । যাদের জন্য সাহিতাষ্টি তাদের বাণী, অশ্গভূতি, ও 

চিগ্কার প্রতি ববির 'ও বিমুখ সাহিত্যকর্ম যদি উচ্চশ্রেণীর হয় বু তার চেয়েও নিজ 
জন্সমষ্টির জীবনের 'অন্ঘঙ্গ সাভিতাকর্ম ষদি মধাশ্রেণীর হয় সেও ভালি ! 

ঠিক এই রকম কেন্ত্রীভবনের দিকে শান্থজাতিক বিনিময়ের ঝৌকটা দেখা যাচ্ছে। 

সাহিত্য-জগতে সন্তা বইয়ের আাঁবিভাব এই ঝৌকটাকে প্রবল করে তুলেছে এবং বৃহৎ 

শক্িগুলির উৎপাদন নতুন-পাঠক মঞ্চলগুপিতে অভিধান চালাচ্ছে! বুহদায়তন প্রকাশন- 

পানস্থ! প্রবর্তন করাঁ সকলেল শায়ন্তাপীন নয় | ্ 

21011]: 7176 ৩৬ 1,001. 10 30010 17১80115111 

০১ ০০০11 2:90817911. 

গরন্থাগার-এর পুরানো সংখ্যা চাই 

ব্রৈমাসিক পযণয়ের (১৩৫৮--১৩৬২) গ্রন্হাগার-এর প্রাতটি সংখা ও মাঁসক 

পধায়ের ১৩৬৩, ১৩৬৪, ১৩৬৫) ১৩৬৭ ও ১৩৬৮, সালের সবগহীল সংখ্যা পাঁরষদের 

কাষণলয়ের জন্য ক্রয় করা হবে অথবা দান হিসাবে সাদরে গৃহনত হবে । 



পশ্চিমবঙ্গের পুরানো! গ্রস্থাগারগুলির দায় ও দম়দ্যা 

সুনীল কুমার চট্টোপাধ্যায় 

পাঠকদের মনের মত বই পড়ান! বড় দায় । তারা ঘা চান তা পান না। এ অভিযোগ 

'আবার পুরানো গ্রন্থাগারগুলোকেই বেশী শুনতে হয় । যেহেতু পুরানো তাই পাঠক যে বই 

খুঁজবে সে বই-ই দিতে হবে। পাঠক সন্তুষ্টির কাজে এদের ভীষন সমস্তায় পড়তে হয়েছে । 

অনেকে এট! বুঝতে চান না, মনে করেন পুরানো লাইব্রেরী, অনেক বই আছে, ওদের 

আবার সমস্তা কি? সাহায্যকারী ও দাতার মনে এই প্রশ্নটাই বড় করে জাগিয়ে দেওয়া হয় । 

ফলে নিষকরুণ অবহেলায় এরা ঘোর দুর্দিনের মধ্যে পড়ে আছে । পুরানে! বই এদের অনেকের 

আছে বটে, কিন্তু বিনাশের হাত থেকে রক্ষা করার সামথ্য কোথায়? নতুন বই উপযুক্ত 

পরিমাণে বাড়াবার মত যথেষ্ট অর্থ এর] পায় না । নিজন্ব বাড়ী হয়ত অনেকের আছে, কিস্তু বাড়ী 

মেরামতের পয়সা নেই । ভাঙ্গা কাঠের র্যাকে কোন রকমে বই গাদা করে রেখেছে, নতুন 

আসবাব পত্র কিনতে পারে না । শতচ্ছিন্ন ধুলায় মলিন বই, বাধাবার বা! সংরক্ষণের ভীষন 
অন্থৃবিধ।। অতিজীর্ণ খাতায় লেখা গ্রস্থালেখ্য পাঠকদের কোন কাজে লাগে না । এই চরম্ন 

দৈন্তের ছবি শতাধিক ও অধশ্তাধিক বছরের পুরানো গ্রন্থাগারের অনেকগুলিতে দেখা যাবে। 

নতুন গ্রন্থাগার গড়ে তোলার কর্মীর অভাব হয় না, গড়ার আনন্দই তাদের উদ্যম ও 
উৎসাহ জোগায় । কিন্ত পুরানো গ্রন্থাগার চালাবার কর্মী পাওয়া খুব শক । বিধিবদ্ধ রীতি- 
নীতি আর সমস্যার চাপ তাদের উৎসাহকে অল্পদিনেই নিভিয়ে দেয় । গ্রন্থাগারের গতাঙ্গগতিক 

কার্ধে তারা সন্থষ্ট থাকতে চায় না। তাই পুরানো গ্রন্থাগার গুলির পক্ষে কর্মী সংগ্রহ করাই 
বোধহয় সবচেয়ে কঠিন সমশ্তা । কর্মী সমস্যা মিটুলে অন্তান্ত সমস্যা কিছু কিছু মিটবার 
সম্ভাবন। থাকে । 

আধুনিক প্রথায় বর্গাকত গ্রন্থস্থচী খুব কম পুরানো গ্রন্থাগারেই আছে। আভিধানিক 
প্রথায় খাতায় লেখা জরাজীর্ণ গ্রন্থস্থচী পাঠকদের বিশেষ কোন কাজে আমে না। অর্থাৎ 
আধুনিক প্রথায় বর্গাকরণ করে গ্রন্থস্থচী প্রণয়ন করার লোকবল বা! অর্থবল কিছুই এদের 
অধিকাংশের নেই। পাঠকদের অভিযোগের ঠেলায় কর্মীরা অতিষ্ঠ। নতুন বই কেনার 
যেমন সামর্থ্য নেই, তেমনি সামর্থ্য নেই পুরানো বই বাধাবার বা আধুনিক যুগোপযোগী র্যাকে 

তাদের সুসজ্জিত করে রাখার, বাঁ আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে তাদের সংরক্ষণ করার । 

যখন হ্যানতম প্রয়োজনীয় কাজই সামলে উঠতে পারেনা, তখন এরা সম্প্রসারণ বা উন্নয়ন- 

মূলক কর্মস্থচী গ্রহণ করতে সাহসী হয়না, ঘদিও জানে গতানুগতিকতা গ্রন্থাগারের আকর্ধগ 
আনেক ফমিয়ে দেয়। এসব পুরানো লাইব্রেরীতে প্রাচীন বই, পুঁথি, পত্রিকা প্রভৃতি ঘা 
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সংগৃহীত আছে তা গবেষকদের অনেক কাজে লাগতে পারে। কিন্তু তাদের সুযোগ স্থবিধে 

করে দেওয়া অর্থাৎ গ্রন্থপ্ী বা গ্রন্থস্ছচী প্রণয়ন করা, পৃথক কক্ষের. আয়োজন করা, 
প্রভৃতি এদের সামর্যের বাইরে । বহু প্রাচীন অমূল্য গ্রন্থম্পদ এই সব লাইব্রেরীতে 
অসংরক্ষিত হয়ে নষ্ট হয়েছে এবং হতে চলেছে। পশ্চিমবাংলার শিক্ষা, সংস্কৃতি ও কৃষ্টির 

এই প্রধান ধারক ও বাহকগুলি যারা গত শতাবী ও অধ'শতাবী কাল ধরে নিষ্ঠা ও ধৈর্যের 
সঙ্গে সমাজ সেবা করে এসেছে, তারা! আজ নিষ্করুণ অবহেলায় অবহেলিত, চরম উপেক্ষায় 

উপেক্ষিত । 

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত লাইব্রেরী ডাইরেক্টরীতে বিভিন্ন পরিসংখ্যানের 

মধ্য দিয়ে এই লাইব্রেরীগুলির বর্তমান অবস্থার যে চিত্র পাওয়া গেছে তার কয়েকটি 
এখানে তুলে দিলুম £__ 

ভালিক। নং ১ 

্স্থাগারের প্রতিষ্ঠা স্তক সভ্য বাধিক বাধিক পুস্তকের জন্য পরিচালনার 
নি সাল সংখ্যা সংখা! আয় ব্যয় বায়, আয়ের আনত এত 

খুঃ) | টাঃ টাঃ শতকরা অংশ আয়ের শতকরা 
অংশ 

কোন্নগর পাবলিক 

লাইব্রেরী, (হুগলী) ১৮৫৮ ১১০১৩ ৩৭১ ৪১১৭ ৩১৫৩ ৩৪%, ৩২০ 

শরামপুর পাবলিক 

লাইব্রেরী, হেগলী) ১৮৭১ ৮০০০ ২৬৩ ২৮৩৫ ২৫০৮ ২৫০৪ ৩৮০ 

অন্বিক। সাধারণ 

পাঠাগার, 

কালন। (ব্ধমান) ১৮৭২ ২৫০৪ ১০৩  খ০৬ ২৫৫ ৮০০? &৩% 

বালী সাধারণ 
গ্রন্থাগার, (হাওড়া) ১৮৮৫ ১০৩৭৩ ৭০৭ ৪3৪১১ ৩৩৯৬ ২৭০ ৪0০ 

পাশবেড়িয়া পাবলিক 
াইত্রেরী, (হুগলী) ১৮৯১ ১২৫৩৪ ৮৪৫. ১৫২৪৮ ১২০৪ ৪৪8% ১% 

জুবিলী লাইব্রেরী 
সিউড়ী, (বীরভূম) ২৯০৩ ৮৬০০ ৩০৭ ৫০৯৮ ৪৯৫৫ ৩৮০০ ১৮9? 

বৈষ্যবাটী যুবক সমিতি 
[সওডাফুলী, (স্থগলী ১৯৭৮ ১৬৭০৪ ৩২৬ ২৭১২ ১৮৫১ ৩৮০০ ২৫০ 



২৪, " গ্রন্থাগার [ কাণ্তিক্ 

তালিকা নং ২ 

শতাধিক বংসরের ৭৫ বৎসরের ৬০ বংসরের ৫০ বৎসরের 
পুরানো. অবিক পুরানো অধিক পুরানো অধিক পুরানো মোট 

গ্রন্থাগার সংখ্যা গ্রং সং গং সং গ্রং সং 

কলিকাত! ১৫ ৪ ১০ ১১ ৩৯ 

হুগলী জেলা ২ ২ ৬ ১১ ২১ 
২৪ পরগণা জেলা. %. 9 ৫ ১২ ২১ 

হাওড়া জেল! ৯৫ ৬ ৪. 3 ১৪ 
মোট ছ্ ২১ ২৫ ৩৮ ৮৬ 

যে সমস্ত পুরানো গ্রন্থাগারের পরিসংখ্যাণ লাইব্রেরী ডাইরেক্টরীতে আছে এখানে তার মাত্র 

কয়েকটির উল্লেখ করেছি। অপর সকলের অবস্থা মৌটামুটা প্রায় একই ধরণের । কলিকাতা 

অঞ্চলের গ্রন্থাগারগুলির অবস্থা অপেক্ষারুত ভালো । গ্রামাঞ্চলের গ্রন্থাগারগুলির অবস্থা সেই 

তুলনায় অনেক খারাপ। দ্বিতীয় তালিকায় ধে সব জেলায় মোটামুটি সংখ্যক পুরানো গ্রন্থাগার 

আজও কোনরকমে বেচে আছে তাদের সখা] দেওয়া ইয়েছে। এছাড়। অন্যান্য জেলায় কিছু 

কিছু পুরানো গ্রন্থাগার এখনও টিকে আছে । এই পরিস-খ্যানের চিত্রটি পাচ ছ'বছর আগের, 
তবে মনে হয় এই কয় বছরে এদের বিল্ময়কর কোন পরিবর্তন হয়নি | এই চিত্র হতে. যদিও. 

এদের উদ্বান পতনের কোন পরিচয় পাও! যায় না, তবে সামগ্রিক ভাবে বল! যায় এদের উন্নয়ন 
সময়ের আল্গপাতিক হারে মোটেই হয়নি এব; দেঁশের বর্ডমান উন্নয়ন পরিকল্পনায় ও এরা 

উপেক্ষিত | বহু গ্রন্থাগার কালের কঠোর আক্রমণে নিঃশ্দে হয়ে গেছে; তাদের সঠিক সংখা 

জানা নেই, বে সংখ্যাটি যে খুব নগন্য হবেনা তা অনায়াসেই ধারণা করা যায়। 

অবহেলায় আমরা অনেক সম্পদ হারিয়েছি ও হারাতে বসেছি । এই সব প্রাঈীন গ্রন্থাগার 

সমূহে আজও বহু সম্পদ অবশিষ্ট আছে, এদের সঞ্তীবিত করণে গ্রন্থাগার আন্দোলন নবভারত 
গঠনে আবার প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। জাতির মহত্তর জীবন গঠনে গ্রন্থাগার 
অপরিহার্য, তেমনি গ্রন্থাগার আন্দালনের সার্ক ও সফণ রূপায়নে প্রাচীন গ্রন্থাগার সমূছের 
সক্রিয় ও বলিষ্ঠ ভূমিকার একাশ্ প্রয়োজন । 

1106 01001610) 91০91৫ 110121155 ০1 ৬65 991821 21 05211 
1181198010016--05 51011 010181 018919108011985, 



কজিকাত। বিশ্বাধিদ্যালয়ের' ডিপ-লিব পরীক্ষার ফল ১৯৬৫ (আগস্ট) 

প্রথম শ্রেণী 

৩ 

৪ 

(ক্রমিক সংখ্যা অন্তসারে ) 

বীরেন্দ্রকুষ্ণ বায় চৌধুরী 
: অতুলচন্দ্র দে 

রমা দাস 

স্ুধাহাসিনী বন্থ 

৬৫ 

দ্বিতীয় শ্রেণী 

শচ'ন্দ্রকুমার রায় 

বিজয় দত্তগান্ন 

জয়ততী প্রায় 

তপতভা বিশ্বাশ 

ছন্দ] আচীঘ 

নমিত। সিংহ 

কল্পনা মুখোপাধ্যায় 

মণিকা সেন 

সত্যরঞ্জন রায় 

বিছা কুমার হাজব। 

কামাখ্য। প্রসাদ চট্টোপান্যায় 

প্রতাপ চন্দ্র বেনু। 

অজিত কুমার ভাওয়ীপ 

নিতাইচরণ মাগ। 
আছ. 

৬ 

সব 'মাচাধ 

ছুলালচন্দ্র চক্্রব্তী 

শৈলেন্্রনাথ পাল 

হিমাত্রী কুমার চক্রব্তী 

ভুধারকান্তি সান্যাল 

প্রফলকখা? ৪টোপাধায় 

বধুক্কুবশ দান 

বিমলচন্দ্র চছোপাধ্যায় 

চিনুন ৪ 

কিরণ ৮ দে 

"গ!পাশচন্র স। 

এগুনাবা চন্দ্র হালদার 

দর্ণাজ্নাণ খোধাল 

মাজত ঝুমা পাশ 

পিশ্বনাথ ঘোম 

প্রবোধকৃষ্ণ বিশ্বায 

বিমলেন্দু বিকাশ সিংহ 

সনং কুমার রায় 
প্রদীপ কুমার চৌধুর। 

মনাগ লাখ পা। 
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গ্রন্থাগারের গত 'আশিন' সংখ্যায় সাট-পিব, ধরীক্ষার ফলাধলল- শীষক সংগ্রাদে রোল ন্ং 

১%৮ নুধারুফ গুগ্ছের নাম সুধাকষ্ধ চট্টোপাধ্যায় কুদে ছাপা হয়েছে বলে আমর! ছুঃখিত্ব |... 



গ্রন্থাগার সংবাদ 

কলিকাতা 

রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার । বি টি, রোড, কলিকাতা-৫০ 

শিশুদের জন্য উন্নততর গ্রন্থাগারব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্দেশ্টে রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রস্থাগার 

নিজ কার্যালয়ে একটি শিশু বিভাগ স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছেন। এটি স্থাপিত হলে এতে অন্যান্ত 
কার্যক্রমের সঙ্গে তথ্যচিত্রাবলী প্রদশিত হবে। পরে অবশ্য রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের 
শ্রবণ-দর্শন-প্রচার শাখাটি (&৫10-৬151] 0101) অন্যান্য স্থানেও এই কাজের জন্য 

পাওয়া যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে। ৃ 

শিশুদের জন্য গ্রন্থাগার শাখা খোলার এখনও কিছু বিলগ্ঘ আছে কিন্ত শ্রবণ-দর্শন- 

প্রচার শাখার কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে । রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের উদ্যোগে 

গত ২৮শে আগষ্ট থেকে শিশুদের জন্য চিত্ত প্রদর্শনের কথা । এর পর থেকে প্রতি শনিবারে 

বিকেল ৪টে থেকে ৫ট1 অবধি নিয়মিত চিত্র প্রদশিত হবে । ষে কোন শিশু এই অনুষ্ঠানে 
যোগ দিতে পারবে । 

ইডেন্টস্ লাইব্রেরী । ৪৭ বি, টি, রোড কলিকাভা-৫০ 
সম্প্রতি এই গ্রন্থাগারের অষ্টম বাধিক সমাবর্তন উত্সব অনুষ্ঠিত হয়েছে । সম্পাদকের 

কার্ধ-বিবরণী থেকে জানা গেল এই গ্রন্থাগারের (১) বড়দের বিভাগ (২) শিশু-বিভাগ 

এবং (৩) অবৈতনিক পাঠ্যপুস্তক বিভাগ মোট তিন বিভাগের সভ্য সংখ্যা ৩৫০ জন এবং 
পুস্তক সংখ্যা ৩০০০ । 

গ্রশ্থাগারের উদ্যোগে গত বৎসর নেতাজী জন্মোৎসব, গণতন্ত্র দিবস, স্বাধীনতা দিবস, 
রবীন্দ্র জন্মোৎসব, গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠা দিবস ইত্যাদি অনুষ্ঠান পালিত হয়েছে । সভার! 

ফুটবল, ক্রিকেট, ব্যাগুবাগ্য ও আত্মরক্ষামূুলক খেলাধুলার নিয়মিত অনুশীলন করে থাকেন 
এছাড়া এরা গত বৎসর বিষুপুরে ২ দিন এবং মুশিদাবাদে ৪ দিন শিক্ষামূলক ভ্রমণের 

আয়োজন করেছিলেন । গ্রসশ্থবাগারকে পঃ বঃ সরকারের শিক্ষা বিভাগ এবং কলকাতা 

পৌরসংস্থা নিয়মিত অর্থ সাহায্য করে থাকেন। বর্তমান বৎসরে শ্রীহৃশীল কুমার পাল 
সভাপতি, শ্রীঅমূলারুষণ সাধুখী সম্পাদক ও শ্রীসলিল চট্টোপাধ্যায় গ্রস্থাগারিক হয়েছেন । 

২৪ পরগণা 
সাধুজন পাঠাগীর। বনগ্রাম 

পাঠাগারের ৩১তম বাধিকী প্রতিষ্ঠা দিবসের উৎসব গত ২৮শে আম্বিন অপরাহে 
“ঙাধুপাঠমন্দিয়েগ উত্যাপিত হয়েছে । শ্রীদেবফীছুলাল মৃখোপাধ্যায়ের পরিচালনা 



১৩৭২ ] গ্রন্থাগার সংবাদ ২৪৫ 

“জন গুঞন ম্বাগতম” সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে সভার শ্তভ চন! ঘটে । অছি সভাপতি প্রন 
গোপাল চট্টোপাধ্যায় সাধুজন পাঠাগারের পতাকা উত্তোলন করেন । শ্রীস্থ্ধীরচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
স্বাগতম জানান। কবি নির্মল আচার্ধ সাধুজন পাঠাগার প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। 
পাঠাগার অধাক্ষ শ্রীগোপালচন্ত্র সাধু উৎসবের সাফল্যন্থচক 'বাণী'গুলি পাঠ করেন। 
্রস্থাগারিক শ্রীমতী জোৎন্সারাণী সাধু পাঠাগারের বাঁধিক কার্ষ-বিবরণী পাঠ করেন। কার্স 
বিবরণীতে দেখ! যায় আলোচ্য বর্ষে পাঠাগারের আয় ৬১৪৫১ ২৪ পয়সা: সদস্য সংখ্যা ২৫৩ 

পুস্তক বিলি ১০৩১২; পুস্তক সংখা ৮১১৫ । 

গুণীজন সথর্ধনায় শিল্পী শ্রীস্ৃশীলকুমার সরকারকে মানপত্র দিয়ে সম্বর্ধনা জানান হয়। 

বিভিন্ন বিষয়ে কৃতিত্থ প্রদর্শনের জন্য রুতী বাক্তিদের রৌপ্যপদক, অভিজ্ঞান পত্র ও পুস্তক 
উপহার দেওয়া হয়। শ্রীনির্মলকুমার মুখোপাধ্যায় কবিতিলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। 

শ্রীদেবকীছুলাল মুখোপাধায়, শ্রীরবীন্্নাথ নাথ, কুমারী মনীস! সাধু, শ্রীমশোক দাস কগসংগীত 

পরিবেশন করেন । 

সাহিত্যিক শ্রীগৌরীশংকর মুখোপাধ্যায় অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন এবং লিখিত ভাষণ 

পাঠ করেন। অনুষ্ঠান শেষে সাধু-সংস্কৃতি-সংঘের মভাসভ্যাবুন্দ শরৎচন্দ্রের , “ষোড়শী” 

নাটকটি মাইক্রোফোনে পরিবেশন করেন । 

রা 

বর্ধমান 

জোতরাম বাণীমন্ির। গ্রামীন গ্রন্থ গার 

গত ১০ই অক্টোবর গ্রন্থাগারের ৭ম বাধিক সাধারণ সভা জোতরাম বিদ্তাপীঠ উচ্চ 
বিগ্ভালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন বর্ধমান অঞ্চল পরিষদের চেয়ারমান ডাঃ গোবিন। 

প্রসাদ ঘোষ। প্রথমে ভারতীয় শহীদ জওযানদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করে ছু 

মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। এরপর বিগত সাধারণ সভার বিবরণী পাঠ করা হয় 
এবং উপস্থিত সভ্যগণ তা অনুমোদন করেন। ১৯৬৩-৬৫ সালের পরীক্ষিত আয় ব্যয়ের 

হিসাব পেশ করা হলে বঠমান বংসরে গ্রন্থাগারের আয়ের উন্নতিতে সভাগণ সন্তোষ 

প্রকাশ করেন । 

বর্তমান বছরে ডাঃ গোবিন্দ প্রসাদ ঘোষ সভাপতি, শ্রীকাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদক 

এবং শ্রীসনাতন মণ্ডল গ্রস্থাগারিক ও সহঃ সম্পাদকের পদে নির্বাচিত হয়েছেন এবং সর্বসমেত 

১১ জনকে নিয়ে পরিচালক মণ্ডলী গঠিত হয়েছে । বর্তমানে গ্রন্থাগারের নিজস্ব ভবন 

নির্মাণের কাজ চলছে । এই গ্রন্থাগারটিকে একটি গ্রামীন গ্রন্থাগার রূপে গণ্য করার 
জন্ত অনেকদিন থেকেই সরকারের নিকট আবেদন জানান হচ্ছে কিন্তু এ পর্যন্ত কোন সাড়া 

পাওয়! যায়নি । গ্রন্থাগারের পুস্তক সংখ্যা ব্তমানে ১১০৬ এবং সদস্য সংখ্যা ১০৯ । 



৪৪৬ গ্রন্থাগার [ কাত্তিক 

বাকুড়া 
হাড়মাসড়। বাণীমন্দির। গ্রামীন গ্রন্থাগার 

_ গত ৫ই অক্টোবর বাণীমন্দিল সাধারণ পাঠাগার প্রাঙ্গণে “বিজয়া সম্মেলন” অনুষ্ঠিত 
হয়। শ্রীকল্যাণী সেনগ্রপ্ত ও ডাঃ সরসীভূষণ রায় সথাক্রমে সভাপতি ও প্রধান অতিথির 
আসন গ্রহণ করেন। সভায় 'পুস্তক দান যজ্ঞের" 'অন্ান হয়। এ দিন ৯১৩৪-৩৩ 
পয়সা মূলোর মোট ২৬২ খানি পুস্তক দান হিসেবে পাওয়া গেছে । এই 'প্রসঙ্গে উল্লেখযোগা 
এই যে গত বংসরও দান হিসেবে ১১১৯৪৬ পয়সা মূলোর ৩৬৮টি পুস্তক পায়া গিয়াছিল। 

১৯৬৩-৬৪ সালে পাঠাগানের মোট পুস্তকের সংখ্যা ছিল ১৯৮৬টি। ১৪৯৬৪-৬৫ সালে 
সংযোজিত হয ৪৯৫টি পুস্তক এন ৩৮৪টি পুস্তক বাতিল করা হয় স্থৃতরাং ১৯৬৪-৬৫ সালে 

মোট পুস্তকের ম'খ্যা দীডিয়েছে ২০৯৭টি ৷ পাঠাগারের সভ্য সখ্যা £ ১৯৬৩-৬৪ সালে ছিল 
পুরুষ ৯৪ এবং মহিলা ১০। ১৯৬৪-৬৫ সালে সভাবৃদ্ধি হয় পুরুষ ২৬ ও মহিলা ৩; এ সালে 

১২ জন পুরুম এব” ১ জন মভিলার সদল্গাপদ বাতিল হু জুৃতরাং পাঠাগারের বর্তমানে সভালংখা। 

দাড়িয়েছে পুরুষ ১০৮ এবং মহিলা ১১ মোট ১২০। অবৈতনিক পাঠকক্ষে দৈনিক 

উপস্থিতির হার £--শিক্গক 9 জন; ছাত্র ২০ জন এবং জাধারণ ১২ জন, মোট ৩৬ জন | 

মোট পঠিত পুস্তকের সংখ্যা £ ১৯৬২-৬৩ সালে ৮৪৬৩, ১৯৬৩-৬৪ সালে ৯০৬২. এবং 
১৪৯৬৪-৬৫ সালে, ১৪) ২২৫। আয় £ ১৯৬৩২-৬৩ সালে ২৮৫৫'১৫ টাঃ। বর্তমান বংসরে 

শ্রীশশিশেখর ভদ্টাচাষ পাঠাগারের সভাপতি, শ্রীহরিকিন্বর রায় সম্পাদক এবং শ্রীঅথিল 
চন্্র পাল গ্রন্থাগারিক ও সুহ্ঃ-সম্পাদক নিবাচিত ভয়েছেন এবং মোট ১২ জনকে 

নিয়ে পরিচালকম গুলী গঠিত হয়েছে। 

হাওড়। 

মিলন পাঠগার। রামনবমীতল। লেন। বালী 

গত ৮ই আগষ্ট প্রবিবার সকাল ম্টায় বালী মিলন পাঠাগারের বাৎসরিক দাধারণ 

অধিবেশন কার্ষকরী সমিতির সভাপতি শ্রীফনীন্ঞনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্ছে 
অনর্টিত হয়। 

' সভায় 'সম্পাদক শ্রীঅমভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় তার বিবরণীতে পাঠাগারের উন্নতির একটি 

,হন্দর বর্ণনা দেন। তিনি সকল সদন্ত ও সদশ্যাগণকে বিশেষতঃ ধারা কার্ধকরী সমিতির 

সদশ্ত না হয়েও পাঠাগারের উন্নতিকল্পে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন তাদের সকলকে আন্তরিক 

রুতজ্তা জ্ঞাপন করেন এবং ভবিষুতেও তাদের মাহায্য ও সহানুভূতি হতে বঞ্চিত ছবেন না 
এই আশা! প্রকাশ করেন। সভায় পাঠাগারের ১৯৬৫ সালের জন্ত শ্রীপরল কুমার চট্টোপাধ্যায় 
[* 0. & মহাশয় সর্বসন্মতভাবে হিসাব পরীক্ষক নির্বাচিত হন এবং ১৯৬৪ সালের 

ছিসাব পরীক্ষার জন্ত ভাকে পাঠাগারের পক্ষ থেকে সম্পাদক মহাশয় আস্তরিকভাবে ধন্যবাদ 

জ্ঞাপন করেন ।. | ৈ€দ/5 ঠিগো 2515৭ 



আগামী ২০শে ডিসেম্বরে প্রতিপাল্য গ্রন্থাগার দিবস 
উপলক্ষে আমাদের আবেদন-_ 

প্রিয় সহকমী, 

দেশ-গঠনের সর্বাক প্রয়োজন আজ সারা দেশে যেমন উপলব্ধ হয়েছে এর আগে 

কখনও তা"হয়ান' । সধমান্তের প্রহরায় অমাদের জওয়ানেরা, শিম্পক্ষেত্রে অমাদের 

কর্মীদল, ক্ষেতে-খামারে অমাদের কৃৰকেরা অ.জ এই জরুর অবস্হার সন্মং গন হবার জন্য 

আগযুয়ান হ'য়েছে। এমন অবস্হায় আমাদের অংশটুকু পালন না ক'রে কি আমরা 'পাছয়ে 

থকতে পার। 

উল্লাতকামণ প্রত্যেক দেশের নাগারককে আধহানক পদ্ধাঁতির সহ্গে পাঁরচিত করা, দেশের 

প্রয়োজনের কথা বাঁঝয়ে দেওয়া এবং তাদের নজেদের উন্নাতর সঙ্গে সঙ্গে দেশ গঠনে 
অন:প্রাঁণত করা গ্রন্হাগারের কাজ । অক্ষর-জ্ঞান-ব'জত-জনবুল দেশে এই কাজ বিশেষ 

নষ্ঠা, অধাবসায় ও দৃঢ় সক্কজেপের অপেক্ষা রাখে । আমাদের এই বছরের গ্রদ্হাগ র-দিবসে 
তাই আমরা গ্রন্হাগারগলোকে আপন আপন এলাকার সমাজ-জীবনের সঙ্গে ঘ'নঠতর 

যোগ-স্হাপনের আহ্বান জানাচ্ছ। বতমান পরণক্ষায় জ'ত যাতে আপন যে গ্যতা প্রমাণ 

করে উল্লাতর ণনাঁচত পথে এগোতে পারে সেইজন্য সমস্ত পুরুষ ও নারীকে যথাযথ সংবাছ 

পাঁরবেষণের ও শিক্ষাদানের জন্য গ্রন্হাগারকে গড় তোলার গুরুত্ব আমরা মনে কারয়ে 

দাচছ। আপনাদের প্রচে্টার মধ্য দিয়ে গ্রহ'গার অ.দ্দোলনের তাৎপর্য সকলের 'নকট 

সংস্পষ্ট হয়ে উঠুক এই অনুরোধ । 

১১ই নভেম্বর, ১৯৬৫ ইতি-_ 

প্রীবিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায় 
কর্মসাঁচব, 

বঙ্গপন্ন গ্রন্হাগার পারদ 

গ্রন্থাগার দিবসের কর্মসুচী_ 
১। প্রভাত ফেরণ 

২। ফঁধ, দেশরক্ষা ও শপ বিষয়ে প্রদর্শনী 

৩1 জনসভা 

৪। গ্রন্হাগাম্ের উন্লাতর জনা অথ" সংগ্রহ 

$। জান্যানয উপযুক্ত অনুষ্ঠান 



পরিষদ কথ। | . 

বঃ গ্রঃ পরিষদের বিভিন্ন সমিতির কর্যোস্ভম 

গত ২৮শে অক্টোবর শ্রীকণিভূষণ ব্রায়ের সভাপতিত্বে “হিসাব ও অর্ধবিষয়ক সমিতি'র 
সভা! হয়। সভায় পরিষদের আগ ও সেপ্টেম্বর মাসের আয়-ব্যয়ের হিনাব পেশ করেন 
সমিতির সম্পাদক শ্রগ্ুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং উক্ত হিসাব অন্থমোধিত হয় । 

সভায় পরিষদের টেলিফোন কলের হিসাবে গড়মিল থাকায় অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়। 

বিলে দেখ! যায় তিন মাসে মোট ৩০২টি কল হয়েছে, কিন্ত পরিষদ অফিসে টেলিফোন কল 

লিখে রাখার যে দৈনিক রেজিষ্টার রয়েছে তাতে উক্ত তিন মাসে মোট ৯৩টি কল লেখা 

হয়েছে। ফলে যতসংখ্যক কল হয়েছে তার সঠিক বিল হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করা 

সম্ভব হচ্ছে না। 

কার্ধকরী সমিতি যাতে ব্যাঙ্কে একট স্থায়ী মামানতের (2156 06]০511) আকাউপ্ট 

খোলেন সেজন্য মমিতি অনুরোধ জানান। 

গত ৫€ই নভেম্বর শ্রীপ্রমীলচন্্র বন্থর সভাপতিত্তে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের “কার্যকরী 

সমিতি'র একটি বধিত সভা অনুষ্ঠিত হয় । বিশেষ আমন্ত্রণে সভায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ 
সমিতি” ও গৃহ নির্মাণ সমিতি'র কয়েকজন সদশ্ উপস্থিত ছিলেন । 

গত সভার সিদ্ধান্তগুলি কতদূর কার্ধকরী হয়েছে সে সম্পর্কে রিপোর্ট দিতে গিয়ে 

সম্পাদক শ্রীবিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায় বলেন, জেলা গ্রামীণ ও আঞ্চলিক গ্রন্থগারিকদের 

ব্তেনক্রম সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দুখ্য মমাল-শিক্ষা-অধিকারিকের নিকট পত্র দেওয়। 

হয়েছে। অতঃপর পর্রট সভায় পঠিত হয় ও অনুমোদিত হয়। সম্পাদক পরিষদের গৃহ- 
নির্মাণ সংক্রান্ত সর্বশেষ পরিস্থিতি বর্শা করে বলেন, বারবার পরিবঙন করা সত্তে৪ সংঙ্গিষ্ 

কর্তৃপক্ষ পরিষদ ভবনের প্ল্যান মঞ্জুর করছেন না। এই ব্যাপারে অত্যন্ত বিলম্ব হয়ে যাচ্ছে 

বলে সভায় বিশেষ উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। উত্তরবঙ্গে একটি সেমিনার অনুষ্ঠানের জন্য 
পত্রালাপ কর! হয়েছিল কিন্ত এ সম্পর্কে কোন মহল থেকেই সাড়া পাওয়া যায়নি বলে 

পরিকল্পনাটি আপাততঃ মূলতুবি রাখতে হয়েছে বলে সম্পাদক জানান | 
সভার পরবর্তা আলোচন| ও সিদ্ধাপ্তগুলি নীচে দেওয়া হল। 

১। বিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্সেলন আগামী ১২ই ও ১৩ই ফেব্রুয়ারী হুগলী জেলার 

দাড়হাট্রায় অনুষ্ঠিত হবে বলে স্থির হয়। 
২। পরিষদের গৃহ-নির্মাণের 'ব্যাপারে . কর্পোরেশনের স্থানীয় কাউক্সিলয়ের সঙ্গে 

আলোচনা করতে সম্পাদককে অনুরোধ জানান হয় । গৃহ-নির্মাণের পথে বাধা অপসারণের 

জন্ অর্বপ্রকানের প্রচেষ্টা চালাতে এবং প্রয়োজন হলে ঘখোপযুক্ত ব্যবস্থাবলক্বনৈর ভার 
অন্পাদকের গুপর দেওয়া হয়। | 
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৩। পরিষদের কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধির আবেদন সভায় বিবেচিত হয় এবং প্রত্যেকের 
মাসিক &২ টাকা করে ভাতাবৃদ্ধির সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় । 

৪। পরিষদ পরিচালিত সার্টিফিকেট কোসে” ভতির সর্বনিয় শিক্ষাগত যোগ্যতা 

অতঃপর শিথিল করে দ্থুল ফাইনাল পাশ কর! হবে কিনা এ সম্পর্কে সভায় আলোচনা হয় । 
স্থির হয় যে, প্রার্থী যদি গ্রন্থাগারে কর্মরত হন এবং ৫ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হন তাহলে . 

শুধু তাদের ক্ষেত্রেই শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিল কর] হবে। গ্রস্থাগারবৃত্তি ধাদের জীবিকা 
নয় অর্থাৎ অবৈতনিক গ্রস্থাগারিকদের এই স্থযোগ দেওয়া হবে না। 

€। আগামী গ্রন্থাগার দিবস-এর আয়োজন করা সম্পর্কে সভায় আলোচন হয় । কেন্দ্রীয় 

জনসভার আয়োজন, পোষ্টার ইত্যাদি ছাপানোর জন্য এ বৎসর অর্থব্যয় করা সঙ্গত হবে 
কিন| এবং যেভাবে গ্রন্থাগার দিবস পালিত হয় তার সার্থকতা আছে কিনা তাই নিয়ে 
কিছু সময় মতামত বিনিময়ের পর বরাবরের মতই গ্রন্থাগার দিবস” পালনের সিদ্ধান্ত হয় । 

৬| কুচবিহার ইভিনিং কলেজে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ, কোস খোলা সম্পর্কে 
আলোচন! হয় এবং সম্পাদকের সঙ্গে এদের প্রতিনিধিদের যে মৌখিক আলোচনা হয়েছে 

তার জবাব পাওয়া গেলে এ সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বন কর] হবে বলে স্থির হয় । 

্হযোগা গ্রন্থাগার পরিষদগুরির কর্মোদ্যয প্রলঙ্গে 
শিক্ষা কমিশনের" নিকট “ইয়াসলিক' (51.10)-এর স্মারক পত্র 

ভারতীয় বিশেষ গ্রন্থাগার পরিষদ ও তথাকেন্দরের (ইয়াসলিক) পক্ষ থেকে সম্প্রতি 

পশ্চিমবঙ্গে সফররত শিক্ষা কমিশনের নিকট ভারতে গ্রন্থাগারবিজ্ঞান শিক্ষণের বিভিন্ন সমস্া 

সম্পর্কে এক স্মারকলিপি পেশ করা হয়েছে । শিক্ষা কমিশন যাতে জাতীয় শিক্ষা ক্ষেত্রে 

্রস্থাগারবিজ্ঞান শিক্ষণের উপযুক্ত স্থান নির্দেশ করে যখোচিত গুরুত্ব সহকারে নিয়লিখিত 

বিষয়গুলি বিবেচনা করেন মেইজন্য এই স্মারকপত্রে অনুরোধ জানান হয় £-- 

১। পর্যাপ্ত পরিমাণ পুস্তক সরবরাহ, গ্রন্থাগার বেণী সময় খোলা রাখী, উপযুক্ত এবং 

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ট্রেনিংপ্রাপ্ত কর্মী নিয়োগের দ্বারা দেশের গ্রন্থাগারগুলির স্থযোগ-স্ুবিধা : 
সম্প্রমারিত করা হোক। 

২। বিভিন্ন স্তরের গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান শিক্ষণের পাঠক্রমের রূপ হওয়া উচিত £-- 

, কে) বড় পাবলিক লাইব্রেরী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার, গবেষণাকেন্্র সংঙ্িষ্ট 

গ্রস্থাগার, বিশেষ গ্রন্থাগার এবং চতুর্থ পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা অনুসারে স্থাপিত শহর ও 

গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলির আঁধা-বৃত্তিকুশলী কর্মীর (56101 01065510181) শিক্ষার জন্য রাজ্য 

গ্রন্থাগার পরিষদ পরিচালিত ছয় মাসের মোট ৬০০ ঘণ্টার সার্টিফিকেট কোস। 

(খ) জাতীয় গ্রস্থাগার, বড় পাবলিক লাইব্রেরী, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার, বিশেষ 

গ্রন্থাগার, গৃব্ষেণা-কেন্দ্র সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগার ও টেকনিক্যাল লাইব্রেরী এবং উপরোক্ত সকল 
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শ্রেণীর মাঝারী ও ছোট গ্রন্থাগারের নিয় পর্যায়ের বৃত্তিকুশলী কর্মীর ()01101-0:965519081 

5095) শিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনায় এক বছরের মোট ১০০৪ ঘণ্টার বি, লিব, 

এস, মি কোস”। 

(গে) উপরোক্ত সকল গ্রন্থাগারের জন্য উচ্চ পর্যায়ের বৃত্তিকুশলী বা তত্বাবধায়ক 
কর্মীদের 96101 01965330091 01 101911859118] 519? এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞান কোমর 

শিক্ষকদের শিক্ষার জন্য কেবলমাত্র গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ডিপ্লোমা বা বি, লিব, এস, সি পাশ 
করার পরই এক বছরের মোট ১০০০ ঘণ্টার মাষ্টার্স ডিগ্রী কোস+। 

(ঘ) গ্রস্থাগার-বিজ্ঞানের মৌলিক রচনা বা গবেষণার জন্য ডি, ফিল; পি, এইচ, ডি 
এবং ডি, এস, সি ডিগ্রি কোসেরর প্রবতন। 

($) বিশেষ ধরণের সংস্থাগুলির জন্য ইনফরমেশন সায়েন্টিস্ট ও ডকুমেন্ট বিদদের 

শিক্ষার জন্য কলা, বিজ্ঞান ও কারিগরী বিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রিপ্রাপ্তদের জন্ত এক বছরের 

ভিল্লোমা কোস। 
৩। গ্রন্থাগাঁর-বিজ্ঞান বিভাগ 00902601690 ০01 1101819 9০.) বা গ্রন্থাগার 

বিজ্ঞানের স্কুল (501,০০1 ০£1.151815 9015106) গুলিকে পূর্ণ মর্যাদা দিয়ে কে) প্রফেসর, 
রিডার, লেকচারার (খ) রিসার্চ ফেলোশিপ (গ) লাইব্রেরী ও লাবরেটরীর উপযুক্ত সরঞ্জামের 

ব্যবস্থা করবার জন্য অন্থরোধ জানান হয়। 

৪। ইতডয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনট্টিটিউটের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত এবং জাতীয় অধ্যাপক 

ডঃ রঙ্গনাথন পরিচালিত গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সংস্থা বাঙ্গীলোরের ভকুমেণ্টেশন রিচাস 
এগ ট্রেনিং সেপ্টারকে (00170) গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানে সাতকোত্তর কোপ পরিচালনাকারী 

বিশ্ববিষ্ঠালয়ের গ্রস্থাগার-বিজ্ঞান বিভাগের মধাদ] দেওয়া হোক এবং একে ডিগ্রি ও ডিপ্লোমা 

বিতরণের মর্ববিধ স্থযোগ-স্থবিধা দেওয়া হোক । 

৫। গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান শিক্ষণের মূল্যায়ণের জন্য এবং সর্বত্র একরকম শিক্ষার মান 

প্রবর্তনের জন্য ইউ জি সি, ভারত সরকারের শিক্ষা-মন্ত্রণালয় এবং গ্রস্থাগারবৃত্তির জাতীয় 

পরিষদগুলির প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি সংস্থা গঠন করা যায় কিনা কমিশনকে বা ভেবে 

দেখতে অন্থরোধ করা হয়। 

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রীর নিকট রাজ্য দরকার প্রতিষ্ঠিত 
্রচ্থাগারগুলির কমীদের স্মারকলিপি 

সম্প্রতি রাঙ্োর শিক্ষামন্ত্রীর নিকট 'পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রতিরঠিত গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি'র 

পক্ষ থেকে এই সব গ্রন্থাগারের কর্মীদের জন্য নবপ্রবতিত বেতনক্রম সংশোধনের দাবীতে এক 
স্মরকলিপি পেশ করা হয়। 

এই ম্মারকলিপিতে এই রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় এই সকল গ্রন্থাগার কর্মীদের গুরুতপূর্ণ 
স্থানের কথা উল্লেখ করে জেলা, আঞ্চলিক ও গ্রামীন গ্রন্থাগারিক এবং জেল গ্রস্থাগারের 

লাইব্রেরী আ্যাসিস্ট্যান্টদের বেতন ও মর্াদার ব্যাপারে গুরুতর অবিচার করা হয়েছেবলে ও এই. 
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সকল গ্রন্থাগারের পিয়ন, দারোয়ান, নাইটগার্ড প্রভৃতিদের ক্ষেত্রে বেতনবৃদ্ধির হার (বাৎসরিক 

&* পয়স! মাত্র) নৈরাশ্ঠজনক বলে বর্ণনা কর! হয়েছে । তাছাড়া শিক্ষক এবং সকলশ্রেণীর 
সরকারী কর্মচারীরা মহার্ঘভাতা, চিকিৎসাভাতা, প্রভিডেও ফা, বাড়ীভাড়া ভাত। প্রভৃতি 
যে সকল সুযোগ পান গ্রন্থাগার কর্মীদের ক্ষেত্রে সে সকল স্থবিধা দেওয়া হয়নি বলে ক্ষোভ 
প্রকাশ করা হয়েছে । 

সমিতি শিক্ষামন্ত্রীর “আশু দৃষ্টি আকধণ এবং সহৃদয় হস্তক্ষেপের জন্য নিয়লিখিত প্রস্তাব- 

গুলি উপস্থিত করেছেন £-- 

১। জেলা গ্রস্থাগারিকর্দের বেতনক্রযের ক্ষেত্রে কোনরূপ বৈষম্যমূলক নীতি যেন 
অনুসরণ না করা হয় এবং গ্রস্থাগারিক পদের মর্ধাদ| রক্ষার ক্জন্য উচ্চতর বেতনক্রমটি সকলের 

ক্ষেত্রেই কাধকরী করা! হয় । 

২। বর্তমানে কর্মরত ৫ বখসরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সব স্তরের গ্রস্থাগারিক এবং লাইব্রেরী 

আযামিস্ট্যাপ্টগণকে গ্রন্থাগারবিগ্ভায় শিক্ষণপ্রাপ্তদের অনুরূপ যোগ্যতাসম্পন্ন বলে গণ্য করা 

হোক এবং এই সকল গ্রন্থাগারকর্মী যেন বেতনক্রমের সকল প্রকার স্থযোগ-স্থবিধার 
অধিকারী হন। 

৩। মহার্ঘভাত।, চিকিৎসাভাতা, বাড়ীভাড়াভাতা এবং সম্ভানসম্ভতিদের বিনাবেতনে 

শিক্ষার স্থবিধা প্রভৃতি উল্লিখিত ঘোষণার 'অন্তভূক্ত করা হোক এবং এই সব গ্রস্থাগারকর্ম 

যেন বেতনত্রমের সুচনাকাল থেকে এই সব স্থুযোগ-স্থবিধা পান । 

৪। সকল স্তরের গ্রন্থাগার কর্মীদের যেন উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের সময় সবেতন ছুটি মঞ্জুর 

কর হয়। 

&। সংশোধিত বেতনক্রম প্রবর্তন না পমন্ত প্রতিটি গ্রন্থাগাবকর্মীকে ন্যুনপাক্ষে ৩৫২ টাকা 

অন্তবর্তাকালীন ভাতা মঞ্থুর করা হোক্। 

কর্মপ্রার্থীদের নাম রেজেন্টি 
বঃ গ্রঃ পরিষদের সান্ধ্য কাধীলয় ৩৩ নং হুজুরীমল লেনে এখন থেকে কর্মপ্রার্থীদের নাম 

রেজেন্ত্রি কর। হবে । নিয়োগ কর্তারা অনেক সময় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কাছে লোক 

চেয়ে পত্র দেন। কিন্তু পরিষদ অফিসে কম প্রার্থীদের কোন তালিকা না থাকায় এ 
ব্যাপারে খুব অস্থবিধা হয়। অতএব কর্মপ্রার্থীদের পরিষদ অফিসে এসে সন্ধ্যা ৫-৩০ট1 থেকে 
ধ-৩০টার মধ্যে নাম লেখাতে অন্ুরোধ জানান হচ্ছে। সমস্ত ডিপ্লোমা, নার্টিফিকেট ইত্যাদি 

সঙ্গে আনতে হবে। 

£৯55908290 09158 



বার্চ। বিচিত্র 

পরলোকে ডাঃ আলবাট” সোয়াইতজার (১৮৭৫--১৯৬৫ ) 

গত €ই সেপ্টেম্বর ফরাসী বিষুব আফ্রিকার গাবৌর অন্তর্গত লাম্বেরেনে বিখ্যাত দার্শনিক, 
ধর্মবেত্তী, সঙ্গীতজ্ঞ এবং পরবর্তা জীবনে চিকিৎসাব্রতী ডাঃ আলবার্ট সোয়াইতজার পরলোক 
গমন করেছেন। গত ৫* বছর ধরে পৃথিবীর সবচেয়ে খারাপ জলবায়ুতে আফ্রিকার “জঙ্গল 
হাসপাতালে" তিনি স্বইচ্ছায় বাস করছিলেন। সামান্য রোগভোগের পর ৯০ বছর বয়সে 

ভার গৌরবময় জীবনের অবসান হয়। 
১৮৯৯ সালে ২৪ বছর বয়সে জার্মান ভাষায় কাণ্টের দর্শন সম্পর্কে তার প্রথম গ্রন্থ 

প্রকাশিত হয় এবং তিনি দর্শনে ডক্টরেট উপাধি লাভ করেন। প্রায় একই সময়ে তিনি 

3201) (1) 10000510120 7১০০” নামে অপর একথানি গ্রন্থ রচনা করেন । তিরিশ বছর 

বয়সে তিনি যখন ডাক্তারী পড়বেন এবং আফ্রিকায় গিয়ে মানবতার সেবায় লাগবেন বলে 

সংকল্প করেন তার বহু পৃবেই স্থপত্ডিত বলে তার খ্যাতি রটেছিল। শুধু তাই নয়, তিনি 
্ট্রাসবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অংশবিশেষ সেন্ট টমাস কলেজের অধ্যক্ষের পদে ইস্তফা দিয়ে এ 

বিশ্ববিদ্যালয়েরই মেডিক্যাল ফ্যাকা্টির ছাত্র হিসেবে ভি হন এবং ১৯১২ সালে ডাক্তারী 
ডিগ্রি লাভ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রস্থাগারিকের কন শ্রীমতী হেলেন ব্রেসলাউকে 

তিনি বিবাহ করেন এবং তর স্ত্রীও নাসের ট্রেনিং নিয়েছিলেন । | 

| সোয়াইতৎ্জার ১৯১৩ সালে ২০০ প্যাকেট ডাক্তারী যন্ত্রপাতি এবং একটি পিয়ানো সঙ্গে 

নিয়ে সন্ত্রীক আফ্রিকার উন্দেশ্টে রওনা হন। যন্ত্রপাতিগুলি তিনি তার গ্রন্থের বিক্রয়লন্ধ 

এবং বক্তৃতা দ্বারা উপাজিত অর্থ দিয়ে কিনেছিলেন; আর পিয়ানো পারীর বাক 
সোসাইটি তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন । এরপর তিনি ফরামী মিশনারী সমিতিতে যোগ দেন 

এবং লান্বেরেনে হাসপাতাল স্থাপন করেন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে জামণন নাগরিক বলে 

তিনি ও তার ত্বী ফরাসীদের হাতে বন্দী হন ও তাঁদের ইউরোপে নিয়ে যাওয়া হয় । বন্দী 
অবস্থায় তিনি তার বিখ্যাত গ্রন্থ 1176 21711950115 ০ 01111280100 রচনা করেন | পরে 

তিনি আবার আকফ্রিকায় ফিরে আদেন। ১৯৫২ সালে তিনি শান্তির জন্ত নোবেল পুরস্কার 

লাভ করেন । | | 

1 ভারতীর দর্শন সম্বদ্ধে তার অগাধ শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া যায় তার [00120 02008110 
870 105 05610179017 গ্রন্থে । এই গ্রন্থে তিনি রামরুষ্চ পরমহংস; স্বামী বিবেকানন্দ, 

রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মা! গান্ধীর দর্শন সম্পর্কে আলোচনা করেছেন । তার অন্থান্ত গ্রন্থ হল £-_ 
ম্)০ 0955 01 0105 13715101158] 59505 (১৯১০), 7801 910. 1015 1110510151515 (১৯১২) 

017 1105 120555 01 05 77110162581] 70155 (১৯২২) 15121739175 ০0: ০0181101900 23৫. 

০০৫] (১৯২৪), 7105 70155 77095010951 2 19100218106 (১৯৩ ১), ৮ 246 8120. 

শ050050% (১৯৩৩) 
এ সত্র ঃ বুটিশ মেডিক্যাল জর্ণাল, ১১ই সেপ্টেম্বর 



১৩৭২ বার্তা বিচিত্রা ৫৩ 

শতবর্ষ আগে £ শর জন উড্ভুফ স্মরণে 

: এবছর বিখ্যাত ভারতবিদ্ ্তর জন জর্জ উড্ভফের (১৮৬৫-১৯৩৬) জন্মশতবাঁধিকী । 

শ্বার উদ্নফ কলকাতা হাই কোর্টের এডতোকেট হয়ে এদেশে আসেন ১৮৯০ সালে। তিনি 

১৮৮৯ সালে ক্সফোর্ড থেকে ব্যারিস্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ হয়েছিলেন । ১৯০৪ সালে 

তিনি কলকাতা হাইকোর্টের বেঞ্চে নির্বাচিত হন। তিনি ১৯২২ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ব- 

বিষ্ভালয়ের ভারতীয় আইন বিষয়ের “রিডার' পদে নিযুক্ত হন 
এবং ১৯৩০ সাল পর্বস্ত 

এ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। 

ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি বিষয়ে, বিশেষতঃ তন্থ সম্পর্কে স্যর উদ্রফের রচনা গুলি স্থপ্রসিদ্ধ । 

তাঁর রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে নিপ্ললিখিতগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য £- 

5112100 200 91)9106) 021191745 0£ 1460619, 1176 ড/0110 29 ০৬৩, ডেখণ্ু) 

[17012 015711254? 7910 09 06 00৫0653, ঢ01010165 9৫ 121708 ইত্যাদি | 

সথত্র ; সায়েন্স এগ কালচার, প্রথম বর্ষ, ১৯৩৫ 

দিল্লীতে রুশ ভাষা শিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন 

আগামী ১৪ই নভেম্বর পরলোকগত জওহরলাল গেহেক্ুর জন্মদিনে মোট ১** জন 

ছাত্র নিয়ে নয়াদিল্লীতে প্রথম রুশ ভাষা শিক্ষাকেন্ত্রে উদ্বোধন করা হবে। 

ভারতের শিক্ষা শ্রীচাগলা' এবং রুশ রাষ্্দুত শ্রীবেনেডিক্টভ এই শিক্ষাকেন্ত্র স্থাপনের 

জন্য উভয় দেশের পক্ষ থেকে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তি অনুসারে সোভিয়েত 

সরকার শিক্ষক, বইপত্র এবং কারিগরী মাজ সরক্'মের বাবস্থা করবেন। শিক্ষক-শিক্ষণের 

উদ্দেশ্তে প্রতি বছর এই শিক্ষাকেন্দ্র থেকে ভারতীয় শিক্ষকদের একটি দলকে পাঁচ বছরের 

জন্য রাশিয়ায় প্রেরণ করা হবে। টাইমস অব ইত্ডিয়া, বো্বাই, ২৮শে অক্টোবর ) 

কানপুরের ইত্ডিয়ান ইনট্রিটিউট অব টেকনোলজীর সমাবর্তন 

কানপুরের ইনস্টিটিউট অব টেকনোলক্্রীর প্রথম মমাবঠন অন্তিত হওয়ার কথ! ৩১শে 

অক্টোবর এবং রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকষণ সমাবর্তন ভাষণ দেবেন। ১৯৬০ সালে এট স্থাপিত 

হয়। এখানে ১৭০ জন অধ্যাপক ৯ট কারিগরী বিষয়ে ১০০ ছাত্র-ছাত্রীকে শিক্ষা দিচ্ছেন 

এবং পরে এই সংখা! বাড়িয়ে ২০০ জন '্ধ্যাপক এবং ২০০, ছাত্র ছাত্রী করা হবে বলে 

জান গেছে। 

. মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র এই প্রতিষ্ঠানটিকে ৮ কোটি টাকা মাহাযা দিয়েছে এবং আমেরিকার 

শট প্রধান বিশ্ববিগ্ভালয় একযোগে একে সাহায্য করবে। 
হিন্দুস্তান টাইম্স্, দিলী ( ৩*শে অক্টোবর ) 

আবু পাহাড়ে পর্ববতারোহণ-শিক্ষণ-কেন্দ্র স্থাপন 

গুজরাট সরকার বর্ডমান বৎসরে আবু পাহাড়ে একটি পর্বতারোহণ-শিক্ষণ-কেন্ স্থাপন 

ফরবেন বলে সরকারী ভাবে. ঘোষণা করেছেন। -.এই উদদগ্তে এখানে ৭টি ক্যাম্প পরিচালনা 
ইশক ৮5 

কষা হবে। .. দি হিনুঃমাডাজ, (১$ই,অক্টোবর) 



২৫৪ রস্থাগায় [ কারি 
দিল্লীর বৃটিশ ইনকরলেশন লাইব্রেরীর দয়োজ। বন্ধ 

নয়াদিজীর কনট সার্কাসের নিকটে অবস্থিত বৃটিশ ইনফরনেশন লাইক্রেরীট্টি বর্তমানে 

ষে বাড়ীতে অবস্থিত তার লিজের মেয়াদ ফুরিয়ে যাওয়ায় লাইব্রেরীটি বন্ধ করে দেওয়া 
হুয়েছে। গত ১৭ বৎসরে প্রায় ৫ লক্ষ লোক লাইব্রেরীটি ব্যবহার করেছেন । 

অবশ্ঠ লাইব্রেরীটির সাময়িক পত্র ও সংবাদ পত্রের বিভাগটি রফি মার্গে অবস্থিত বুটিশ 

কাউন্সিল লাইব্রেরীতে এবং রেফারেন্স বিভাগটি চাঁকাপুরীতে অবস্থিত বৃটিশ হাই কমিশন 
অফিসে স্থানান্তরিত হচ্ছে। হিন্ুস্থান টাইমস্, দিজী; (৩৪শে অক্টোবর) 

যোগ-বিয়োগ 

প্রখ্যাত “ডন' সিরিজের লেখক রুশ উঁপন্তামিক মিখাইল শলোকফ এ বংসর সাহিত্যের 
জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেছেন। 

ক্ুইস রসায়নবিদ ডঃ পল মুলার গত ১৩ই অক্টোবর ৬৬ বংসর বয়সে পরলোক গমন 

করেছেন। তিনি কীটধ্বংসী “ডিডিটি'র প্রভূত উন্নতি সাধন করেছিলেন এবং ১৯৪৮ 
সালে শারীরবিদ্ভা ও চিকিৎসাবিষ্ভার জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেন । 

দি হিন্দু; (১৫ই অক্টোবর) 

কবি কাজী নজকুল ইসলাম 
নজরুলের “অগ্নিবীণ। কাব্যখানি ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থ সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ 

বিবেচিত হওয়ায় ভারতীয় জানপীঠ কবিকে একলক্ষ টাকা! পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করেছেন । 

এই পুরস্কারের পরিমাণ ভারতীয় সাহিত্য পুরস্কারগুলির মধো সর্বাধিক | 

অপর এক সংবাদে প্রকাশ, পাকিস্তান সরকার কবিকে যে ৩৫০২ টাক] পেন্সন দিতেন গত 

আগস্ট মাস থেকে তা! দেওয়া বন্ধ করেছেন ।১ ভারত মরকার এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার অবস্ঠ 

ফবিকে নিয়মিত পেন্সন দিয়ে যাচ্ছেন । 
কবি কাজী নজরুল ইসলাম অবশ্য বহুদিন থেকেই এই সব সম্মান-অসম্মানের উর্ধে চলে 

গেছেন। কবি এখন জীবন্ত, দুরারোগ্য পক্ষাঘাত রোগে তার স্বতিশকি বিলুপ্ত । 
কিছুকাল আগে তীর প্রিয়তমা পত্রী প্রমীল। পরলোকগমন করেছেন । কবি বর্তমানে 
কলকাতায় তার জোষ্টপুত্র সবাসাচীর নিকট অবস্থান করছেন। যুগান্তর, কলকাতা । 

“চীনা রিভিয়ু; পত্রিকার প্রকাশ নিবিষ্ 

পশ্চিমবঙ্গ মরকারের এক আরেশবলে ৬৭ গণেশ আযাভেম্থ্য হতে প্রকাশিত এবং প্রী সি. কে 
ছয়াং কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত “চীন! রিভিমু” দৈনিক পত্রিকার প্রকাশ নিষিদ্ধ 
করে দেওয়া হয়েছে । ১৯৬২ সালের ১৪ই নভেম্বর থেকে এ পর্যস্ত এই পত্তিকাটিতে অনেক 

আপত্তিকর প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়েছে । 

উক্ত পত্তিকাটির এ সংখ্যাগুলির কোনটি যদি কারো কাছে থাকে তবে তা স্থানীয় পুলিশের 
নিকট সমর্পণ করতে হরে । 

১। পথে জানী গেছে এই সংবাদ সঠিক নয় । লঃ গ্রঃ ৃ 



১৩৭২ ] বার্তা বিচিত্র! ২৫৫ 

এ সংখ্যাগুলির মুদ্রণ, বিক্রয় এবং বিতরণ নিষিদ্ধ কর! হয়েছে এবং এ সংখ্যাগুলি থেকে 
কোনরূপ অন্বাদ, তার পুর্নমুদ্রণ বিক্রয় বাঁ বিতরণও নিষিদ্ধ কর হয়েছে । . 

এইরূপ অন্থবাদ বা এ সংখ্যাপ্তলির অংশবিশেষ পুনমূর্রিণ, সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত 
করা হবে। | 

ক্যালকাটা গেজেট (অতিরিকু) ১৪ই সেপ্টেম্বর 

কেন্দ্রীয় সংস্কৃত বোর্ড পুনর্গঠিত 

সংস্কৃত ভাষার গ্রচার ও প্রসারের বাপারে কেন্দ্রীয় মবকারকে পরামর্শ দেবার জন্য ১৯৫৪৯ 

সালে কেন্দ্রীয় নংস্কৃত বোর্ড গঠিত হয়েছিল । ১৯৬৫ মালের ১৫ই সেপ্টেম্বর এই বোর্ডের কার্ধ- 
কাল শেষ হয়ে যাওয়ায় নি্নলিখিত ব্যক্তিদের নিয়ে শাবার নতুন করে তিন বত্সবের জন্য এই 

বোর্ড গঠিত হয়েছে : _জম্মু ও কাশ্মীরের রাজ্যপাল ডঃ করণ সি", বারানসী বিশ্ববিদ্যালয়ের 

উপাচার্য এস, এন, এম, ত্রিপাঠী, ছ্বারভাঙ্ষা বিশ্ববিগ্ভালয়ের উপাচার্য এস, ভি, লোহোনী, 
জয়পুরের সংস্কৃত শিক্ষা-গধিকগা ডঃ কে, মাধবক্কপ্ শর্মা, মাড্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কত 

বিভাগের প্রধান ডঃ ভি, রাখবন, বরোদার ডঃ পি, এম, মোদী, শ্রীবিশ্বেশ্বরায়ে বিশ্ববিদ্ভালয়ের 

অবসরপ্রাপ্ত কিউরেটর পণ্ডিত শ্রীমান ডি, টি, তথাচাধ এবং কলিকাতা গবর্ণমেন্ট সংস্কৃত 

কলেজের অধাক্ষ শ্রীগৌরীনাথ শাস্ী । 
দি হিন্দু, মাডাজ (৪ অক্টোবর) 

ভাটনগর-স্থৃতি পুরষ্কার 

পদীর্ঘবিষ্তা, রসায়ন, জীববিদ্যা, ষগ্্বিগ্ঠা এবং চিকিংসা! বিষ্যার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কাজের 
জন্য ১৯৬৩ এবং ১৯৬৪ মালের ভাটনগর-ন্থৃতি পুরক্ষারপ্রাঞ্চদের নাম সম্প্রতি ঘোষণা করা 
হয়েছে । ভারতের বিখাত বিজ্ঞানী এবং কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক আগু ইগ্তাস্্িয়াল 

রিসার্চের ভূতপূর্ব ডিরেক্টর স্যর শান্িম্বদূপ ভাটনগরের (১৮৯৫-১৯৫৫) স্মৃতি রক্ষার্থে এই 

পুরষ্কার প্রবৃতিত হয়েছে । 
১৯৬৪ সালের জন্য ডঃ এ, আর, বর্মা (পদার্থবিদ্যা) ডঃ স্খদেব (রসায়ন) ডঃ ডি, এস, 

আথোয়াল (জীববিষ্ঠ1), ডঃ বি, আর নিবাওয়ান (ঘন্রবিদ্যা) ; ১৯৬৩ সালের জন্য ৬: আর 

রামণ (পদীর্থবিষ্ঠা) ডঃ বি, ডি, তিলক (রসায়ন) ডঃ জে, জে, গান্গুলী (জীববিষ্ঠা), ডঃ বি, 

প্রকাশ (যক্জরবিগ্যা) এবং চিকিত্স! বিদ্যায় ডাঃ এস, এইচ জাইদি ও ডাঃ বি, কে, আনন্দ 

যুক্তভাবে পুরস্কার পেয়েছেন । 

দি হিন্দু, মাত্রাজ (নই অক্টোবর) 

বি ০৬/$110163 



২৫৬ গ্রন্থাগার [কাণ্তিক 

' ( সম্পা্দকীয়র শেষাংশ ) ৃ 
ভাটা পড়ে। তখন কোনমতে একে টি'কিয়ে রাখবার আপ্রাণ চেষ্টা চলে_ অনেক গ্রন্থাগারের 

দরজ! হয়তো চিরকালের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। কেন এমন হয় গ্রন্থাগারের পরিচালকমগ্ডলী 

কি তা কখনো ভেবে দেখেছেন? পরিষদের এইসব প্রতিষ্ঠান স্াশ্দের উৎসাহ ও 
উদ্মের অভাবই আবার তীব্রভাবে প্রতিফলিত হয় গ্রন্থাগার পরিষদের মধ্যে। 

সরকারী উদ্ঠোগে গ্রতিষিত গ্রস্থাগারগুলির এখন সুবিধাজনক অবস্থা । অর্থাভাব এবং 

কর্মীর সমস্যা নিয়ে তীরের দুশ্চিষ্তী করতে হচ্ছে না। যদিও অনেক রকমের 

অস্থবিধ! তাদেরও আছে। মনে হয় টিকে থাকার সংগ্রামে শেষ পর্যন্ত সরকার পরিচালিত 

্রস্থাগারগুলিই সর্বত্র মাথা উচু করে টড়াবে। আর পুরানো গ্রস্থাগারগুলি কি বাতি 
জালাবার লোকের অভাবে একে একে নিশ্চিহ হয়ে যাবে? আশ্চর্যের বিষয়, বেসরকারী 

উদ্যোগে কোথাও না কোথাও আজও নিত্য নতুন গ্রন্থাগার গজিয়ে ওঠার নজিরের অভাব 
নেই। অথচ অনেক লোকের অনেক ত্যাগ ও নিষ্ঠার ফলে গড়ে ওঠা পুরাতন গ্রস্থাগারগুলির 

অমূল্য সম্পদ কি আমাদের অবহেলার ফলে নষ্ট হয়ে যাবে? এই অপচয় রোধের জন্য এ 

সম্পর্কে সরকার ৪ জনসাধারণের কি কিছু করবার নেই? সরকার তো অনায়ামেই এইসব 
পুরাতন এবং বৃহতগ্রস্থাগারের উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিচালনার জন্য এগুলিকে বিশেষ 
মর্ধাদা দিয়ে এদের জন্য একটা ব্যবস্থা করতে পারেন | আগামী গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে 
বাংল! দেশের সর্বত্র পরিষদের ব্যক্তিগত মদন্স ও প্রতিষ্ঠান সদশ্তদের এই কথাগুলি ভেবে 

দেখতে অন্থুরোধ করি । 
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আগামী ২০শে ডিসেম্বর পশ্চিমবঙ্গের সর্ব 

্রন্থাগার দিবল্প গালন করুন 



সদ্য নোবেল-পুরস্কারপ্রাপ্ত, 

লেখক শলোধফ 

মখাইল শলোখফের 1শংপকীতির 
পটভুম আঞ্চালক কিক্তু আবেদন 

আম্তজর্াতক ৷ 

সাহাত্যিক-জশবনের সব্ধাঁধক সাথ“ক 

ও জনাপ্রয় গশজ্পকাতি । 

নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত উপন্যাস 

৯0 00166 81075 (186 1)01-এর পুর্ণাঙ্গ অনুবাদ 

পাঞত্তে মিলাহ ডন ১ম খণ্ড বু 

শাগত্তে মিলাহ ভন য় খণ্ড ৭*০৩ 

ডন নদের তরে তরে দুধণ্ষ কশাকদের দহমদ প্রাণরজগ--বপ্লবের পুবে 

বেপরোয়। জশবনের বে-আবরু দুরম্তপনা আর 'িবপ্লযের পরে গৃহযুদ্ধের 

রূক্তস্নানে সে জশবনের নবতর রূপায়ণ'-* | 

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড 

১২ বঙ্কিম চাটাজী গ্ীট, কলিকাতা-১২ 

নাচন রোড, বেনাচিতি, ছুর্গাপুর-৪ 



অগ্জুক্দন € | 
ইংয়োজসহ সমগ্র রচনা একত্রে 

সম্পাদনা £ ডক্টর কেত্র গুণ এম-এ ডি-ফিল 

জন্য তাঁহার সমগ্র রচনা আমরা একটি খন্ডে সার্সীবষ্ট কাঁরয়া প্রকাশ কারলাম। 

তাঁহার ইংরেজণ রচনা এযাবং প্রায় অপ্রাপ্য ছিল--সেই অভাব মিটাইবার জন্য 

তাঁহার সমগ্র ইংরেজশী রচনা, মৌলক, অনুবাদ ও প্রবন্ধাঁদি এপযন্তি যাহা 

পাওয়া গিয়াছে, সমস্তই বর্তমান খন্ডে সংযহুক্ত হইয়াছে । 'সটি কলেজের 

বাঙলা ভাষার অধ্যাপক ডঃ ক্ষেত্র গুগ্ত এই খন্ডটির সম্পাদনা কারয়াছেন 

এবং মধ্সূদনের জপবনধ ও সাহত্যসাধনার কথা বিশদভাবে আলোচনা 
কাঁরয়াছেন । 

ত্্চী 
কাব্য পদ্মাবতঈ,.নাটক 

1তলোত্তমাসম্ভব কাব্য কুষকুমারশ নাটক 

মেঘনাদবধ কাব্য মায়া-কানন 

ব্লজাঙ্গনা কাব্য হেকটর-বধ 

বধরাঙ্গনা কাব্য ইংরেজি রচনা 
কবিভাবলী [08145 

চতহদ্দ'শপদণী কাঁবতাবলশ 01৬5 [4] 

নানা কাঁবতা 07767. ৮0575 

নাটক ও প্রহসন [121 £ 51420599 0৮ বা), 

শপ্িষ্ঠা নাটক [২ বড 

একেই বলে ভাতা? 51727২1১191/ 

বড় সাঁলকের ঘাড়ে রো বযা, 7041২74৭ 

গিডমাই অক্কেভো আকার £ ৭৪৮ পৃষ্ঠা £ লাইনো টাইপে ভাল কাগজে ঝরঝয়ে 

ছাপা £ মধসদনের ছাবি ও বাঙলা, ইংরোজ হাতের লেখার দুটি আর্ট লেট 
. 'গ্বর্ণাঁঙ্কত রোঞ্সিন বাঁধাই £ সদর প্রচ্ছদ । দাম পনর টাকা । 

$ 

সাহিত্য সংসদ 
৩২এ আচার্ধ প্রফ-ল্লচন্দ্র রোড % কাঁলকাতা-৯ 
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মধুস-দনের রচনাবলশ 'বাচ্ছ্সভাবে পাওয়া যাইলেও মধহসুদন-চচণর সনীবধার : 
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গ্রহাগার 

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র 

সম্পাদক-__নিলেন্দু মুখোপাধ্যায় 

বধ ১৫, সংখ্যা ৮ ] ১৩৭২, অগ্রহায়ণ 

1 দম্পাদকীয় | 

পাঠস্পৃহা৷ ও পাঠরুচি 2 প্রস্তাবিত মুন! সনীক্ষ। 
পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগারগুলিতে পুস্তক-পঠন সম্পর্কে একটি বিবরণ রচনার উদ্দেশ্যে অল্প 

দিনের মধ্যেই "বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ'-এর তরফ থেকে একটি নমুনা সমীক্ষার কাজ আরম্ভ 

করা হচ্ছে। বাংলাদেশের প্রতিটি জেলার অন্ততঃ তিনটি গ্রন্থাগারের কাছ থেকে ছাপানে! 

ফরমে বই লেন-দেন সম্পর্কে প্রশ্নাবলীর উত্তর চেষে পাঠানো হবে। এছাড়া এই সব 

্রস্থাগারের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের বিবরণ এবং নিরক্ষরদের মধ্যে জ্ঞানপ্রগরের 

তাদের কি ব্যবস্থা আছে এ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হবে। 

উনবিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গের মাধারণ গ্রন্থাগার গুলির কাধক্রম সম্পর্কে 

যে মূল প্রবন্ধ আলোচন' করা হয়েছিল তাতে এইসব গ্রন্থাগার বাবহারকারী জনসাধারণের 

পাঠকচি ও পাঠম্পহার প্রসঙ্গ উঠেছিল । দেখা যায়, পশ্চিমবঙ্গে গ্রস্থাগারব্যবস্থার 

কিছুটা সম্প্রসারণ ঘটেছে, কিন্তু সে তুলনায় জনসাধারণের মধ্যে পুস্তক-পাঠের পরিমাণ 

বুদ্ধি পেয়েছে কিনা, জনসাধারণকে গ্ন্থাগারমুখী করে তুলতে গ্রন্থাগার গুলি কি পরিমাণ 

লাফল্য 'লাভ করেছে এবং পুস্তক-পঠনের প্রকৃতিতে কোনরূপ পরিবর্তন স্থচিত হয়েছে কিন! 

এ সম্পর্কে সামান্ত তথ্যই আমাদের হাতে আছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হিসাব অন্যায়ী 

এই রাজ্যের সরকার পরিচালিত ও সাহায্যপ্রাপ্ত গ্রস্থাগারগুলি ব্যবহারকারীদের সংখ্যা 

হল ছু'লক্ষ। গ্রস্থাগারগুলিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পু্তক-পঠন সম্পর্কে নিয়মিত বিবরণ রাখা! 

হয় না। স্থতরাং কোন্ শ্রেণীর বই পড়ার প্রতি পাঠকদের ঝৌক সে সম্পর্কে ধারণা করা 

সম্ভব হয় না। গ্রন্থাগার পত্রিকায় অবশ্য কয়েকটি জেলা গ্রন্থাগারের পুস্তক-পঠন সম্পর্কে 

বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল। তাছাড়া অনেক গ্রন্থাগার বাধিক বিবরণীর সঙ্গে পুস্তক 

আদান-প্রদানের বিবরণও পাঠান । এরূপ কিছু কিছু তথ্যও 'গ্রস্থাগারে' প্রকাশিত হয়েছে । 

জনসাধারণের পাঠক্চি অত্যন্ত নিম্লগামী হয়েছে বলে প্রায়ই বিভিন্ন মহল থেকে 

অভিযোগ করা হয়। সন্ত] ও চটকদার বই পড়ার ব্যাপক /ঝাক দেখা দিয়েছে এবং অন্্ীল 



২৫৮ গ্রন্থাগার [ অগ্রহায়ণ 

সাহিত্য পাঠের ফলে দেশের নৈতিক অধঃপতন হচ্ছে বলে কথ। উঠেছে । কিন্ত এ সকল 

কথাই বল! হয় সাধারণতঃ অন্গমানের ওপর নির্ভর করে; তথ্যের ওপর ভিত্তি কুরে যে 
বলা হচ্ছে না একথা বলাই বাহুল্য । এই সব কারণেই বর্তমান সমীক্ষা্টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । 

উনবিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের প্র বিভিন্ন সংবাদপত্রের তরফ থেকে প্রতিনিধিরা, 

বিভিন্ন ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠান সম্মেলনের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। - কৈউ 
কেউ জানতে চেয়েছেন নিম়গামী পাঠরুচির পরিব€ন এবং জনমাধারণকে নৈতিক অধঃ- 

পতনের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্ত 'বঙ্গীয় গ্রস্থাগার পূরিষদ' কিছু ভাবছেন কিন]  : 

জাতি হিসেবে আমরা যদি অধ:পতিত হয়ে থাকি তবে তার প্রতিকার শ্তু গ্রস্থাগারিকদের 
দিয়ে হবে এ আশ দূরাশা । বহপ্রচপিত ছড়ার সেই “নটে শাক্ট মুড়োন'দ অভিযোগে 

অভিযুক্তের ভূমিকার পাঠক, লেখক, প্রকাশক, সরকার, গ্রস্থাগারিক তথা সমাজ সকলকেই 
টেনে আনা ঘায়। তাহলে দেখা যাবে শুধু পাঠকের রুচির ওপর দোষ চাপিয়ে আমর! 

পরিত্রাণ পাবো না লেখককে জিজ্জেস করুন, লেখক কেন এসব বই লিখছেন, আর প্রকাশ- 
করাই বা কেন এসব সস্তা বই প্রকাশ না করে ভাল বই প্রকাশ করছেন না? সরকারের ও 

উচিত হবে ভাল বই প্রকাশের জন্য অকুপণ ভাবে অর্থ সাহায্য করা। পাঠরুচির 

মানোন্নয়নের জন্য অথবা জনসাধারণকে গ্রন্থাগাবমুখী করবার জন্য গ্রস্থাগারিকের নিশ্চয়ই 
কিছু করণীয় আছে । কিন্তু পাঠকও নিশ্চয় তার পছন্দমাফিক বই-ই পড়তে চাইবেন । জোর 

করে তাঁকে অন্যকিছু পড়ানো যায়না । সে চেষ্টা করতে গেলে পাঠকের তার ওপর বিরক্ত 
হবার সম্ভাবনা আছে । তাছাড়া আমরা ষে শুধু প্রয়োজনের জন্যই বই পড়ি তা নয় 

আনন্দলাভের জন্তও আমরা বই পড়ি। বৃত্তিগত কলাকৌশল আয়ত্ত করবার জন্য এবং 
বন্য ক্ষেত্রের অগ্রগতির সংবাদ রাখবার জন্য সমাজের বিভিন্ন বৃত্তির লোকের যথা, 

ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, আইন-ব্যবসারী, শিক্ষক এদের প্রত্যেকেরই বই এবং পত্র-পত্রিকা 

পড়তে হয়। ্ 
সৃষ্টিকর্তা স্থট্টির আদিতেই শব্দ স্থ্টি করেছিলেন কিনা তা পুরাণ বা বাইবেলে হয়তো 

পাওয়া যেতে পারে। তবে সংস্কৃত আলংকারিকদের কেউ কেউ বলেছেন, শব বর্ম । শব্ধ 

যদি না থাকত এবং মাগষের মনের ভাব প্রকাশ করবার কোন উপায়ই না থাকত তাহলে 

মানব সমাজের আর কি থাকত? কোথায় থাকত আজকের বিজ্ঞানের এই জয়যাত্রা । 
মানুষের অতীত অভিজ্ঞতা বইয়ের মধ্যে ধরে রাখা হয়েছে বলেই আজ তার এই' অগ্রগতি 

সম্ভব হয়েছে। যুগে যুগে মানুষের এই ভাবনা ধরে রাখার বহু নিদর্শন আমরা পাই। 

আযাসিরিয়ার কিউনিকর্ষ ট্যাবলেট, মিশরীয় প্যাপিরাস, আযাজটেক প্রস্তর, মধ্যযুগীয় পার্চমেন্ট 
এবং ভূর্জপত্রের মধ্যে কত না জ্ঞান বিধ ত হয়ে আছে। বিভিন্ন বুগের 'এবং পৃথিবীর দূরতম 
প্রদ্দেশের রহস্ত আমাদের কাছে উদঘাটিত করেছে বই। বলতে গেলে আজকের নিয় 
সর্ববিষয়ে শিক্ষার একটি প্রধান উপকরণ হচ্ছে ছাপার অক্ষরের বই এবং পত্র- পত্রিকা | 

. একটি বিশেষ সমাজের অন্তভূক্ত হয়ে আমরা! যখন একটি জাতি হিসেবে পরিগণিত হ্ই 
তখন সেই জাতির অন্তভূক্ত একজন হিসেবে, একটি বিশেষ যুগের প্রতিনিধি হিসেবে. সেই 
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জাতির কি ও. সভ্যতার উৎকর্পণ লাতের ব্যাপারে আমাদেরও একটি বিশেষ ক€ব্য থাকে । 

সমাজের একজন হিসেবে দেশকে আমাদের অনেক কিছু দেবার থাকে; আবার বৃত্তির প্রতিনিধি 

হিসেবে এবং মাহ হিসেবে আমাদের কর্তবা রয়েছে সমগ্র মানব জাতির প্রতি । সেই 
. র্তব্য,সঠিকভাবে পালন করতে হলে আমাদের নিজেদের উন্নতির জন্য--আমাদের চিন্তা- 
ভাবনা, লেখা, বন্ৃতা বা কর্মোছ্যমকে উন্নত ধরণের করবার জন্যও আমাদের বই পড়ার 

প্রয়োজন হয়. হয়তো] কেবলমাত্র বই পড়েই মহৎ ব্যক্তি হওয়] যায়না, কিন্তু খনির . অভ্যন্তরে 

যেমন মোনা লুকানে! থকে তেমনি মানুষের মনের গৃহ্ন তলে যে স্বপ্ত মহ্ৎ প্রবৃত্তি থাকে 

তাকে হয়তো! জাগিয়ে তুলতে পারে একটি বই ! 
নিছক আনন্দলাতের জন্তই মি বই পড়া হয় তাকেও নিরৎসাহ্, করা উচিত হবেনা। 

যেকোন বৃত্তির লোকেরই এবং অত্যন্ত কর্মব্স্ত লোকেরও আনন্দলাভের জন্য বই পড়া 

প্রয়োজন । বতমান্ কর্মব্যস্ততার যুগে বই পড়ার সময় কখনই হবেনা যদি সময় না করে 

নেওয়! যায় । একজন বৃত্তিকুশলীর ব্যক্তিগত সংগ্রহে কেবলমাত্র তার নিজের বৃত্তির ওপরে 

লিখিত বই ছাড়া অন্য কোন বই স্থান পাবেনা একথা ভাবা যায়না । মহাকবি শেক্সপীয়রের 
ব্যক্তিগত সংগ্রহে যদ্দি ডাক্তারী বই পাওয়া যায় মার বিখ্যাত চিকিৎসকের লাইব্রেরীতে যদি 
আধুনিক কবিতার সংগ্রহ দেখা যায় তবে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। বই পড়ে আনন্দলাভের 
র্যাপারটি সম্পূর্ণ নির্ভর করে পাঠকের নিজের ওপর । কেউ গল্প-উপন্থাস পড়ে আনন্দলাভ 

করেন আর আইনস্টাইনের মত কেউ কেউ জটল তত্বের বই পড়ে আনন্দলাভ করেন । 

প্রতি সকালে ঘৃম ভেঙ্গে উঠে কেউ ষদি তার প্রিয় কবির কয়েক লাইন মনে মনে আবৃত্তি 
করে আনন্দ পান আর সারাদিন সহস্র কাজের মাঝে তার রেশ মনে গুঞ্ন করতে থাকে_- 
তবে সেই পাঠের কোন মূলা নেই কি করে বলি। ঈশ্বরাশ্টরাগীদের মন্্ বা স্তোত্র পাঠের 
উদ্দেশ্য হয়তো তাই । গল্প-উপন্যাস-কবিতা প্রন্থতিকে লঘু সাহিত্য বল! হয় এবং আমরা 
এগ্রলি প্রধানতঃ আনন্দলাভের জন্যই পড়ে থাকি । কবিতাকে ঠিক লঘু সাহিত্য বলা চলে 

কিনা আমার জানা নেই। গন্প-উপন্যা পাঠ করে আমর মানব জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা 

আস্বাদন করতে পারি আর কবিত! পড়ে আমরা পাই মহ প্রেরণা! তবে আনন্দের জন্য 

পড়া ও বাস্তবকে ভূলে থাকার জন্য পড়! ঠিক এক কথা নয়। সাংসারিক যন্ত্রনা বা সমস্যা 
| ভূলে থাকতেও আমর] সময় সময় বই পড়ি। বইকে তখন শুধু সময় কাটাবার উপকরণ 

হিসেবেই দেখ হয় অথবা বই পড়া মানুষকে নেশার মত পেয়ে বসে। যখন ভালমন্দ 

বাছাবাছি থাকেনা তখন বই হয়তো আমাদের কিছু ক্ষতিও করে। কিন্তু বই পড়ে খুব কম 

লোকেই অধংপতিত হয় । 

আসলে অনান্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশে পুস্তক প্রকাশিত হয় কম। আবার 
বাংল! ভাষায় প্রকাশিত বইয়ের মধ্যে গল্প-উপন্তাসের সংখ্যাই অধিক । অন্যান্য শ্রেণীর এবং 

সিরিয়াস বিষয়ে বই তেমন প্রকাশিত হচ্ছেনা । ১৯৬৪-৬৫ সালে ভারতে প্রকাশিত মোট 

বইয়ের সংখ্য। ইল ২১+২৬৪ 1 এর ভেতর ১০,৪৩টিই ইংরেজী বই। ভারতীয় ভাষাগুলিতে 

প্রকাশিত, মোট, বইগ্নের সংখ্যা হল ১০,৮২৭ । আলোচ্য বখসরে ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত 
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বইগ্ুলির মধ্যে সর্বাধিক (২৬৩৩টি) বই প্রকাশিত হয়েছে হিন্দী ভাষায়; ছ্িতীয় স্থান মারাঠীর 

(১৫১৪টি) এবং বাংলাভাষায় প্রকাঁশিত বইয়ের স্থান হচ্ছে তৃতীয় (১৩০২টি)। 

আবার প্রদেশ হিসেবে দেখতে গেলে এই বছরে সর্বাধিক পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে দিল্পী 

থেকে (৫০৪৮টি), দ্বিতীয় স্থান মহারাষ্ট্রের (৩৫৬৩), তৃতীয় মাদ্রাজ (২৫৬৮) এবং পশ্চিমবঙ্গের 

স্থান চতুর্থ (২৪৫০)। 

গত ৭৫ বছরে ভারতে শিক্ষিতের সংখ্যা ৬% থেকে বেড়ে ২৩৭% হয়েছে। কিন্তু সে 

তুলনায় পুস্তক প্রকাশের সংখ্যা আশানুরূপ বৃদ্ধি পায়নি। শিক্ষিতের হার অনুযায়ী 

প্রদেশগুলির মধ্যে বাংলাদেশের সধম স্থান । একশ বছর আগে প্রকাশিত লঙ সাহেব প্রণীত 

বাংলা পুস্তকের তালিকায় দেখা যায় ১৮৫৭ সালে ৩২২টি নতুন বই প্রকাশিত হয়েছিল। 

আর এক শতাব্দী পরে আজ এই সংখ্যা মাত্র চারগ্ণের একটু বেশী হয়েছে। ্ 

স্থতরাং তথ্যের ভিত্তিতে বিচার করলে আমর! প্রকৃত অবস্থা জানতে পারি এবং তখন তার 

প্রতিকারেও ব্যবস্থা করতে পারি। এখন প্রশ্ন হতে পারে পরিষদের প্রস্তাবিত নমুনা সমীক্ষায় 

পাঠরুচি ও পাঠস্পৃহা সম্পর্কে সকল তথ্য পাওয়া! যাবে কিন! এবং তা নির্ভরযোগ্য হবে কিনা ! 

এই সমীক্ষা করা হবে মাত্র কয়েকটি সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে। তবু য্দি এই ্রশ্নাবলীতে পাঠকের 

বাসস্থান, জাতি, বয়স, বৃত্তি, সামাজিক ও অর্থ নৈতিক অবস্থা অর্থাৎ তিনি উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত 

অথব| নিষ্নবিত্ত কোন শ্রেণীর লোক, তীর শিক্ষাগত যোগ্যতা, দিনে কয় ঘণ্টা পুস্তক পাঠ 

করেন, মাসে গড়ে কখানা করে বই পড়েন, প্রতি দশখানা বইয়ের মধ্যে কখানা কেনেন 

আর কথান| লাইব্রেরী থেকে নেন, মাসে কত টাকা বইয়ের জন্য খরচ করেন, গত তিন বছরে 

কি কি বই পড়েছেন, কোন বই সবচেয়ে আৰুষ্ট করেছে, কোন বই ভবিষ্যতে পড়বার ইচ্ছা 

আছে, কোন শ্রেণীর পুস্তক পাঠে আগ্রহ বেশী, ভাল অথব! মন্দ বই কোনগুলি বলে তার 

নিজের ধারণা - এই ধরণের প্রশ্নের অন্ততঃ কিছু'প্রশ্নেরও জবাৰ পাওয়া যায় তবে কিছু কাজ 

হবে মনে হয়। পূর্বের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় লাইব্রেরীগুলি বারবার তাগিদ দেওয়া সত্বেও 

ফর্ম ফেরৎ পাঠান না। দীর্ঘ সময় পরে যে ফর্মগুলি ফেরৎ এল তাও হয়তো দায়সারা গোছের 

করে পূরণ করা হল-_হয়তো৷ সঠিক তথ্যও অনেক সময়ে দেওয়া হয়না। এইসব গ্রন্থাগারের 

অধিকাংশই পরিষদের প্রতিষ্ঠান সদস্য; তাদের মততা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার যে অভাব 

আছে তা নয়। আমাদের দেশের গ্রস্থাগারগ্রলিতে যেরূপ টিলেঢালাভাবে কাজকর্ম হয়ে 

থাকে খানিকটা তার জন্য এবং সমীক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে প্রত ধারণ! ন৷ থাকায় এ সম্পর্কে 

ন্ঘথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন কর! হয়না । ফলে প্রচুর পরিশ্রম এবং অর্থব্যয় করে যে ফললাভ 

করা গেল দেখা যায় তা মোটেই নির্ভরযোগ্য হচ্ছেনা । নমুনা সমীক্ষার এই দিকটি সম্পর্কে 

লক্ষ্য রাখতে মং্লিষ্ট মকলকে অনগরোধ করি। 
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স্মবোধ কুমার মুখোপাধ্যায় 

পৃথিবীতে সব কিছুরই ফ্যাসান দেখা যায়। মানুষ নিজের নিজের ইচ্ছাযায়ী নিজ নিজ 
চাহিদা প্রকাশ করে। সব দেশেই প্রায় জামাকাপড়ের একটি ফ্যালান চালু আছে। এই 
ফ্যাসান আবার প্রায় কিছুদিন পর পর ব্দল হয়। মেয়েদের পোষাক পরিচ্ছদের ন্যায় 
মেয়েদের গহনারও ফ্যাসান প্রচলিত আছে সর্বদেশে ও অর্বকালে। জনসমাজেও তার 

ব্যবহারের কিছু না কিছু ফ্যালান পরিলক্ষিত হয়। প্রতি দেশেই প্রায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন 

প্রকারের ফ্যাসানের প্রচলন দেখা যায়। আমাদের দেশেই যর্দি যথাযথ হিসাব রাখা যায় 
দেখা যাবে যে তাতে ৫০ বহরের ভিতরই লোকধুখে কত বিভিন্ন রকমের গানের প্রচলন 

ছিল। এক কালে যে গান লোকমুখে অনবরত শোন যেত কিছু কাল পর আর সে গানের 

তত প্রচলন দেখা যায় না, অন্য নৃতন গান তার স্থান অধিকার করে। ২১টি 
উদাহরণ দিলেই বোঝা! যাবে । অতুলপ্রসাদের “বাধন! তরীখানি আমার এ নদীকৃলে”-_-এই 
গান এক সময়ে প্রায় সকলের মুখে মুখে ফিবত। পরবর্তী যুগে আবার ও গান কোথায় 
মিলিয়ে গেল -কত নৃতন গান লোকনুখে ফিরতে লাগলো । “কে আবার বাজায় বাঁশী 
এ ভাঙ্গা কুঞ্বনে” অথবা “শেফালী তোমার আচলখানি বিছা শারদ প্রাতে”-__-অথবা 

“হে নটরাঁজ- প্রলয় নাচন নাচলে যখন”-_ইত্যাদি গান বিভিন্ন সময়ে অদ্ভুতভাবে জনমনকে 

আকৃষ্ট করে আবার লোককর্ণের বাইরে চলে গিয়েছে । আধুনিক কালেও পিনেমার কল্যাণে 
এই ভাবে কত গান লোকমুখে আমা-যাওয়া করে--তার ইতিহাস সন্ধান করলে বেশ বোঝা 
যায় সমাজের জনমন কি ভাবে কখন উদ্বেপিত হয় । 

এবার সমাজের গ্রন্থাগারের কথায় আস! যাক -প্রতি গ্রন্থাগারেই বিভিন্ন রকমের 

পাঠক আসেন তদের বিভিন্ন প্রকারের চাহিদা নিষ়ে। গ্রন্থাগারিক যদি এই সব বিভিন্ন 

প্রকারের চাহিদার প্রতি একটু নজর রাখেন এবং তার পরিসংখ্যান যথাষথ ভাবে রাখ যায় 

তাহলে প্রতি বৎসরান্ত্েই বেশ মনোজ্ঞ ছবি পাওয়া যায় জনসাধারণের পাঠস্পৃহা বা পাঠ 

রুচির | | সামাজিক চিন্তার এট এক হুন্দর উদাহরণ । প্রতি ্রন্থাগারকর্মীর প্রতি আমার 

এই অন্রোধ যেন এই পাঠরুচির একটি পরিসংখ্যান ভারা যথাযথ তাবে রক্ষা করে চলেনঃ এ 

থেকে জনসাধারণের পাঠম্পৃহা কোন দিকে যাচ্ছে তার হদিস পাওয়া সহজ হয়! কেকিবই 

পড়ছেন তারই একটু বিষয়ান্থগত বিবরণ রাখা । ভারতের জাতীয় গ্রন্থাগারে ও কলিকাতা 
বিশ্ববিস্তালয় গ্রন্থাগারে পূর্বে এই রূপ. পরিসংখ্যান -রাখা হত, এখন হয় কিনা জান! নাই, 

হলেও. তার প্রচার দেখা যায় না । বিদেশের অধিকাংশ গ্রন্থাগারের এই স্ব তথ্যাদির 



২৬২ গ্রন্থাগার [ অগ্রহায়ণ 

বিবরণ যথাযথ ভাবে রাখা হয় এবং বাসরিক রিপোর্টে তার ব্যবহার করা হয়। এতে স্থানীয় 

জনসাধারণের মন কী ভাবে কোন বিষয়ে বেশী আকুষ্ট হয় তা বেশ ভাল ভাবে বোঝা! যায় । 

কয়েকমাস পূর্বে ইংলণ্ডে পুস্তক -ব্যবসায়ীদের অন্যতম সংস্থা [০3159 & ০1৩5 এর সঙ্গে 
প্রশ্নোত্তরছলে নিয়লিখিত ছবিট প্রকাশ পায়। এ থেকে বেশ বোবা যায় ষে পুস্তক বিক্রয় 
ব্যাপারেও ফ্যাসানের প্রকাশ বেশ পরিলক্ষিত হয়। গত ১০ বছরে জনসাধারণের পুস্তক 

পাঠম্পৃহা কি ভাবে বা কি খাতে প্রবাহিত হয়েছে এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমতী 01119008 
0১1৩ বলেন যে; ঠিক যেমন পোষাক পরিচ্ছদে অথবা স্থাপত্য শিল্পে ফ্যাসানের প্রচলন দেখা 
যায় অন্গরূপ ভাবে পুস্তকের ক্ষেত্রেও ফ্যাসনের চলন পরিলক্ষিত হয়। এই ফ্যাসন প্রায় প্রতি 
ছু'বৎসর অন্তর বদলায় । ইংলগ্ডের তথ্যাদি থেকে দেখা যায় যে একযুগে জনসাধারণ 

রাজারাজড়ার বিষয়ে লিখিত বই পড়তে আগ্রহাদ্বিত ছিল পরে আবার এঁ আগ্রহ জীবজন্তদের 
বিষয়ে পুস্তকের প্রতি আকৃষ্ট হয়; আবার কিছুকাল পরে দেখা যাঁয় যে যুদ্ধনায়ক ও 

সেনাপতিদের জীবন ও বিবরণ পাঠের চাহিদা অত্যন্ত বেড়ে চলে। উত্তর কালে আবার দেখা 

যায় ষে জনমন অশ্লীল [701009£1809115] সাহিত্যের পুস্তক পাঠ করতে অতি ব্যগ্র। এই ব্যগ্রত। 

চরমে ওঠে লরেন্স সাহেবের “লেডি চ্যাটারলিঞ্জ লাভার” নামক পুস্তকের অশ্লীলতার বিচারে । 
এই চাহিদ! প্রায় ২।৩ বখসর ধরে চালু থাকে । বর্তমানে দেখ! যায় যে জনমন অন্ত পথে 

ধাবমান । ধর্মবিষয়ক পুস্তক, বিশেষ করে ধর্ম সম্বন্ধে বাদানগবাদ আঙ্গিকে লিখিত পুস্তকের চাহিদা 
থুব বেড়ে গেছে। শ্রীমতী ০১1০5 তার পুস্তক প্রকাশনের গভীর অভিজ্ঞতালন্ধ জ্ঞান থেকে 
বলেন ষে আগামীকালে জনসাধারণ বিভিন্ন ভাষাভাষীর জীবন, তথা বিভিন্ন ভাষাভাধীর 

দৈনন্দিন জীবন চর্বা--যথা ফরাসী, জার্মান ও ডেনিসরা কি ভাবে জীবন যাপন করে, 

তাদের আহাঁর-বিহার ইত্যাদি বিষয়ে জানার জন্য আরে! উৎসুক হবে এবং এ মব বিষয়ে 

বইয়ের চাহিদা অত্যন্ত বাড়বে । যদিও বহু ইংরাঙ ইউরোপ ভ্রমণে যেয়ে স্বচক্ষে এ সব 

দেশের জীবন-প্রণালী দেখে আসেন তথাপি অধিকাংশ ইংরাজই ঘরকুণো এবং পৃস্তক 
পাঠ করে এ সব জান আহরণে তৎপর হবেন বলে তার বিশ্বান । 

7১81361১901 পুস্তকাদি পড়ে অল্পবয়স্ক যুবক যুবতীদের নৈতিক অধঃপতন ক্রুততর হয়েছে 
বলে অনেকে অন্গমান করেন কিন্তু এ বিষয়ে শ্রীমতী ফয়েল একমত নন। তিনি বলেন, 

অল্প বয়স্করা সাধারণতঃ নোংরা! বই (৫17 ৮০০1৪) পড়ে না। এ জাতীয় পুস্তকাঁদি সচরাচর 

প্রাপ্ত বয়ঙ্করাই বেশী পড়েন এবং তাঁদের নৈতিক অবনতির কথা উথথাপনের প্রশ্নই উঠতে 

পারে না কারণ তীর! উন্নতি-অবনতির বাইরে । বহু পূর্বেই তাঁদের নৈতিক অবনতি হয়েছে। 
ওদেশে পুস্তক ব্যবসায়ীরা পুস্তক বিক্রয়ের উপর কোনো ০62301510 আরোপ করেন না। 

যার যা ইচ্ছা কিনতে পারেন । তবে একথ| সত্য যে অনেকে আদিরসাশ্রিত বা অনুরূপ 

পুস্তকাদি সকলের সমক্ষে ব্যবহার করতে ছিধা বোধ করেন এবং তাদের জন্য বহু সাদা মলাট 
মঙ্গুত রাখতে হয়, যাতে এ জাতীয় পুস্তকার্দি ঢেকে রাখার আবরণ রূপে বাবহার করা চলে। 
স্বাধীন দেশে যার ঘা ইচ্ছা পড়বেন এতে ছিরুক্তির কিছু নাই। 
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আমাদের দেশের পুস্তক ব্যবসায়ীরা অনুরূপ ভাবে কোনে! হিসাব রাখতে পারবেন 

বলে মনে হয় না। জাতি হিসাবে আমর! এখনে বছ পশ্চাতে । আমাদের লিখনপঠনক্ষম 
জনসংখ্যাই অতি সামান্য, পুস্তক প্রকাশনও অনুরূপ ভাবে নগণ্য । তবে আশা করা যায় 

যথাযথভাবে এগিয়ে চললে একদিন আমাদেরও উন্নতি হবে এবং আমাদের দেশের 
পুস্তক ব্যবসায়ীরাও সামগ্রিক তাবে দেশের ও দশের উন্নতিমূলক পুস্তক প্রকাশনে তৎপর 
হবেন। 

[58011)5 1)80115 : /৯১ 9016১ 

১0/--৩০0০001) (01001 1/810101)9011/2% 



ভ্রেখকের আয় 

দিলা মুখোপাধ্যায় 

লেখক, তিনি ষেমনই হোন, তাঁকে প্রতিদিন খেতে হয় ও ঘুমাতে হয়। স্থতরাং 
লেখককে মানুষ হিসাবে বিচার করলে, তার ব্যবসায় থেকে আয়ের প্রয়োজন-_ কেবল বই 
লিখলেই তার পেট ভরে না। কিন্তু বই ছাপার খরচট] লেখকের আয় থেকে সম্পূর্ণভাবে 
বাদ দিতে হ'বে কারণ লেখকের খেয়ে-পরে বাচবার মত আয় আর বই ছাপার খরচ এ ছুটো 
এক বস্ত নয়! 

লেখকের আয় হলো একটা সমশ্তা--চিরকেলে সমস্যা । সমাজের: প্রয়োজনে লেখকের 

ও লেখার সৃষ্টি হ'লো সত্যি কথা- বই ছাপার সমস্তারও সমাজ সমাধান করলো সত্যি, কিন্ত 

লেখক হ'য়ে রইল মন্দিরের আরশুলা--ঝড়তি-পড়তি কুড়িয়েই তাকে বহুদিন বেঁচে থাকতে 

হয়েছে । লেখক সৃষ্টি করে সত্যি কিন্ত তাঁর বস্ত বিক্রি করে অন্তে হয় ধনবান। অথচ 

একথা কেউ অস্বীকার করবেন না, বাস্তব অবস্থাটা একটু ভালো না! হ'লে সাহিত্যস্থাই কঠিন 
হয়ে পড়ে । “সাহিত্যেরও উদর আছে”--এটা বড় বাজে কথা নয়। 

পয়সার জন্তে ত্যারভান্তেস (0615215(69) নভেল লেখ। স্থুরু করলেন । /215 ৯০০. 

তার ব্যবসায় যাতে লালবাতি না জলে সেই জন্যে নভেল লেখা স্থুরু করেন। কেবল ধারা 

কবিতা লেখেন বা নাটক লিখে জীবন যাত্রা সহজ করবার চেষ্টা করেছেন তাদের দুরবস্থার 

বর্ণন! দেবার ভাষা হয়তো খুঁজে পাওয়া! যায় না। 

তবুও নে যুগের (অর্থাৎ 00508) আইন হবার আগের যুগের) লেখকেরা! বেঁচে 

ছিলেন। কিন্তু কি ভাবে? 
লেখকের] ছুভাবে খেয়ে-পরে বেঁচে থাকতে পারে £ ১। লেখকের প্রাপ্য £২০5910 

২। অপরের সাহায্য | 

চ২০5৪19-র কথাটা আমরা পরে বলবো । আগেকার যুগে কোন ব্যক্তি বা কোন 

প্রতিষ্ঠান লেখক যাতে খেয়ে-পরে বেঁচে থাকতে পারে তার ব্যবস্থা করতো কিন্তু পরিবর্তে 

লেখককে সাহিত্যহত্টি করতে হত। এরপ দৃষ্টান্তের অভাব কোন দেশেই নেই স্থৃতরাং 

উদ্বাহরণ নিব্জয়োজন। আগেকার যুগে জনসাধারণের বইয়ের প্রয়োজন ছিলনা _ সমাজের 
মধ্যে ধন সঞ্চিত হ'তো কয়েক জনের হাতে, কৃষ্টি ছিল কয়েক জনের সম্পত্তি স্থৃতরাং 

লেখকের খুনীমত বই লেখা হলে তা থেকে লেখকের আয়ও হতো না, সে বইয়ের জন্মও 

হ'তো না। সুতরাং লেখককে লিখতে হ'তো৷ সমাজের অন্তর্গত কয়েক ব্যক্তির মুখ চেয়ে 
তাদের রুচি অঙ্্যায়ী করে। ন্ৃতরাং সে যুগে রাজারাজড়াদের পরগাছা হ'য়ে লেখকগোষ্ীকে 

বেঁচে থাকতে ছ'তো। | বেশীদিন আগের কথা নয়) সগ্তদশ শতাব্দীর ফরাসী সাহিত্য প্রায় 
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এভাবেই গড়ে উঠেছিল। চতুর্দশ লুই না থাকলে সে সময়কার ফরাসী সাহিত্য যে গড়ে 

উঠত না একথা! মত্যি। সমাজের ক্রমবিবর্তনের ফলে সমাজের অন্তর্গত বিভিন্ন স্তরের মধ্যে 

একটা ভারসাম্য এল, বই ছাপার পন্থা আবিস্কৃত হ'লো ) ফলে বই তখন জনসাধারণের সম্পত্তি 

হ'লো। কৃষ্টি যখন আর কয়েকজনের সম্পত্তি হ'য়ে রইল না, তখনই কেবল লেখকের 

অবস্থার পরিবর্তন হলো, তবে লেখকের এ অবস্থার সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটলো না। রাষ্ট্র এদিক 
থেকে এখন রাজারাজড়াদের স্থান গ্রহণ করেছে । লেখকের এ অবস্থাকে ইংরাজী ভাষায় 

বলে 7160685 । এ কথাটির উৎপত্তি হচ্ছে গ্রীক ধনিক 15606/03-এর নাম থেকে । 

1/15০6005 ছিলেন /১585/05-এর বন্ধু এবং 7018০6-এর রক্ষক (010160101)। 

?$06০61785 এবং লেখকের মধ্যে অনেক সময় থাকতেন দালালের । লেখকের পক্ষে যখন 

সরামরি ধনী ব্যক্তিদের সাহায্য পাওয়া সম্ভব হতো না তখন দালালের মধ্যস্থতায় লেখককে 

কার্যোদ্ধার করতে হতো । 

মিশরীয় লেখক 78178 17055810 বলেন, “তোষামোদি থেকে ৮16001785 এর উৎপত্তি 

একথা সত্য, কিন্তু সমাজের মধ্যে একটি স্তরের ব্যক্তিদের মধ্যে রেশারেশির ফলেও যে 

[৬15০9085-এর উৎপন্তি হয়েছিল তা! অস্বীকার করা! যায়না” । 

আধুনিক সভ্যতার চোখে কিন্তু 15০6725-কে একটি নীতিমূলক সামাজিক প্রতিষ্টান বলা 

চলে না কারণ এ প্রতিষ্ঠান হ'লে! অত্যাচারী প্রতিষ্ঠান। অসাধু ব্যবসাদারী হ'লো৷ এ 

প্রতিঠানের কাজ। লেখক এই ব্যবসাদীরদের কাছ থেকে অর্থ পায় এবং সে তা খরচ করে 

এরং অর্থের পরিবর্তে ব্যবসাদারের1 লেখকের কাছ থেকে যে বন্ত পায় তা তার। খরচ করেনা । 

এমন লেখক বড় একটা দেখা যায় না যার লেখা ছাঁড়া আর কোন ব্যবসা নেই। এরূপ 

ক্ষেত্রে লেখকের! নিজের খরচ নিজেই চালিয়ে থাকেন এবং লেখকের এ অবস্থাকে £৫০- 

7/606189 বলা যেতে পারে । 4১115190015 ছিলেন £১15%217001-এর গুরু) 38০01) ছিলেন 

ইংলগ্ডের রাজকর্মচারী, 08668801181) ছিলেন ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত, 73101 ছিলেন «£ 

ঢ601150721 ৮110 1655” ০10816 ছিলেন ব্যবসাদার, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন জমিদার, 

নীহার গুপ্ত ডাক্তার । 

লেখকের মূল কাজ হওয়া প্রয়োজন সাহিত্য স্থাষ্ট ; তার ব্যক্তিস্বাধীনতা৷ এবং তার কল্পনা 
ও চিন্তাধারা সম্পূর্ণ ভাবে সাহিত্যমুখী হওয়া দরকার । তা না হলে তার স্থা্টি ১০০০ 

0:9055510081 হয়ে যেতে পারে অর্থাৎ তার সাহিত্যন্থ্টর ধারা একদিকেই বইতে থাকে, 

লেখারও বিশেষ গভীরতা থাকে না। তার মূল ব্যবসার বাইরের ষা অভিজ্ঞ 
লেখকের তা অর্জন করা সম্ভব হয়না । ব্যবসায়গত জীবন ব্যতীত লেখকের যে ব্যক্তিগত 

একটা জীবন আছে লেখক তা৷ উপলব্ধি করতে পারেন । 

_ সত্যিকারের লেখকের জন্ম হয় সম্ভবতঃ ১৭৫৫ নালে। এই সময়ে 381)0861 0100502 

[.0£0 0116551561-কে, তার অভিধান সমাপ্ত করবার জন্যে সাহাষ্য চেয়ে বিফলমনোরথ' 

হওয়ায় "পত্র লেখেন। তিনি লেখেন, “মহাশয়, সাত বছর ধরে আপনার কাছে সাহায্য প্রার্ 
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ছ'য়ে বার বার বিমুখ হ'তে হয়েছে । বার বার বিমুখ হয়েও আমি আমার কাজ করে গেছি 
কিন্তু কারে! কাছ থেকে কোন উৎসাহ পাইনি, কেউ আমাকে সাহাষ্য করেনি” । এই পত্র 

থেকে বোঝা যায় ০101$0-ই প্রথম সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় লেখাকে ব্যবসা করে বেঁচে থাকতে 

চেয়েছিলেন। 

১৭০৯ সালে লেখকের ব্বত্ব রক্ষ৷ করবার জন্তে 98689 01 (0394961) 40116 নামে একটি 

আইন প্রবতিত হয়। কিন্তু এই আইন নামেই আইন, আসলে প্রকাশকদের হাত থেকে 
লেখকদের রক্ষা করবার কোন উপায় ছিলন1। পুস্তকের ব্যবসা যখন সত্যিকারের ব্যবসা হয়ে 

দাড়াল অর্থাৎ লেখকের স্বত্বই যখন পুস্তক ব্যবসায়ের ভিত্তি হয়ে দাড়াল তখনই কেবল 
লেখকের স্বত্ব রক্ষ! করা সম্ভব হ'লো । এটা হ'লো ১৮দশ শতাব্দীর কথা। 

লেখকের স্বত্ব রক্ষা করার উদ্দেশ্য হলো লেখকের নিজন্ব স্থট্টির উপর যে অধিকার 
সেই অধিকারকে একট! নির্দিষ্ট সময়ের জন্য রক্ষা করাঁ। এরূপ একটি আইনের প্রয়োজন 

তার কারণ লেখকের সৃষ্টি সম্পূর্ণ হ'য়ে গেলে তা৷ লেখকের হাত ছাড়া হ'য়ে যায়, তা৷ হ'য়ে 
যায় সাধারণের সম্পত্তি । আমেরিকায় লেখকের স্বত্ব বজায় থাকে ২৮ বছর এবং তা আর 

একবার নৃতুন করে নেওয়া যায়। পতুগালে এই সত্ব লেখকের চিরকাল বর্তমান থাকে এবং 

বহুদেশে লেখকের মৃত্যুর পর ৫০ বসর এই সত্ব বজায় থাকে! এই নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে 
লেখক তার স্বত্ব হস্তান্তর করতে পারে । 

এই আইন আন্তর্জাতিক হয় প্রথম 8917)6-এ ১৮৮৬ সালে । ১৯৫৬ সালে এই আইন 

পরিমাজিত হয় | ৪৩ দেশ এই আইন মেনে নিয়েছে । এই আন্তর্জাতিক আইন ব্যতীত 

বিভিন্ন দেশের নিজস্ব আইন আছে । আমেরিকায় ১৮৮৯ সালে 1৬0175৮1060 00100561601) 

গ্রবতিত হয়। ১৯৫২ সাল থেকে 06500 লেখকের স্বব রক্ষা করবার ভার নেয়। 

১৯৫৫ সালে একটি আইন প্রবতিত হয় এবং ৪০টি দেশ এই আইন মেনে নেয়। এই 

আইন কিন্তু 39:06 0017011107-এর স্থলাভিষিক্ত হয়নি । 

সাহিত্যন্ষ্টির উপর (0০2118; আইনের প্রভাব কিরূপ তা বেশ বোঝা যায় ১৯শ 

শতাবীর আমেরিকার সাহিত্য বিচার করে দেখলে । সে সময়ে আমেরিকার প্রকাশকদের 

ইংলগ্ডে প্রকাশিত ইংরাজী বই ছাঁপতে কোন বাধা ছিল না ফলে তার৷ যত কিছু ভালো 

ইংরাজী বই আমেরিকায় প্রকাশ করত এবং আমেরিকার লেখকেরা অবহেলিত হ'তো। 

আমেরিকায় পুস্তকের পরিবর্তে নান! ধরণের পত্রিকা প্রকাশিত হ'তে থাকল এবং লেখকের! 

পত্রিকার উপযুক্ত করে সাহিত্য স্ট্টি করতে থাকল । ঠিক এই কারণে 'আমেরিকায় পত্রিকার 
প্রচলন বেশী এবং সাহিত্যের ইতিহাসের প্রথম দিকে হ্ট্টি হয়েছিল ছোটগল্প । 

লেখকের সত্ব বজায় রাখবার জন্য আইন করা হ'লো৷ বটে কিন্তু সেই সত্ব ভোগ করবার 

জন্য কোন ব্যবস্থা কর] হয়নি। চুরি চারি রদ বই ছাঁপার জন্যে বনু মোকদমা 
হাতে থাকল 
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লেখক সাধারণত: তার সত্ব উপভোগ করে ছুটি উপায়ে । নির্ধারিত অর্থ নিয়ে লেখক 
হয় প্রকাশককে তার সত্ব বিক্রি করে দেয়; ন। হয় যত কপি পুস্তক বিক্রি হয় তার মূল্যের উপন্ন 

শতকর1 কিছু টাকা লেখক' পেয়ে থাকে । এই অর্থ সাধারণতঃ ধার্য হয় শতকরা € টাকা, 

১৬ টাকা, ১২২টাকা এবং খুব বেনী চলবে এমন বইয়ের জন্যে শত কর! ১৫ টাকা । সময়ে 

সময়ে প্রকাশক লেখককে কিছু টাকা আগাম দিয়ে থাকে । 

বেতার ও 161515100-এর উন্নতির ফলে এবং নান। ধরণের আন্তর্জাতিক চুক্তির ফলে 

অন্নবাদ ও 2.8119,0101,-এর খুব বেশী প্রয়োজন দেখা! দিয়েছে । এবপ ক্ষেত্রে পুস্তকের উপর. 

যে সত্ব তা লেখক এবং প্রকাশকের মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে থাকে | কিন্তু লেখকের এই সত্ব রক্ষা 
করবার আইন যতই হ'ক বহু ক্ষেত্রে লেখক এবং প্রকাশকের মধ্যে যে চুক্তি হয় তাতে লেখকই 
ফাকে পড়ে । ক্ুতরাং লেখার বাবসা ষে বেশ একটা লাভজনক ব্যবসা তা মনে করা ভূল। 

প্রকাশক লেখককে যদি ফাকি নাও দেয় তা হ'লেও মাসে ২ খানি উপন্যাস লিখে ও লেখক 
এমন কিছু একটা 'আয় করতে পারে ন৷ যার দ্বার সে মানষের মত বেঁচে থাকতে পারে । 

লেখকের সত্ব রক্ষা করবার জন্যে এখন নান! ধরণের সংঘের স্থটি হ'য়েছে। ফ্রান্সে : 

90০1906 095 39115 09 16195 ও 5০9০1060 065 4৬116601755 00171005119015 6৪ 

[20116015 06 7%051016 ইংলগ : [00010018164 9০9০161 01 011,015) 1১125%1121)05 

810 00270095015 (১৮৮৪ ) আমেরিকায় £ 1116 /১01001015” [98805 01 4১1061108 

(১৯১২). 

উপস্থিত লেখকরা যে অবস্থার মধ্যে রয়েছে সে অবস্থায় লেখকদের সাহিত্য রচনাকে 

ব্যবসা করা সম্ভব নয় । অবশ্য এমন কয়েকজন লেখক ছে যাদের বই খুব বেশী চলে 

এবং যাদের বই সিনেমায় ওঠে তাদের পক্ষে লেখাকে ব্যবসা হিসাবে গণ্য করা অসম্ভব নয় । 

বেশীর ভাগ লেখককেই অন্য কোন কাজ করতে হয় । অনেক সময়ে মাইনে কর! লেখক 

হিসাবে তারা সাংবাদিকতার কাজ করতে পারে, না হয় কোন প্রকাশকের দপ্তরে [7০০1- 

15961 বাঁ উপদেষ্টা কিংবা অল্গবাদক হিসাবে কাজ করতে পারে, আর ন] হয় তাদের খুব 

নিচে নেমে /১119102-র ০-৮০1105-দের মত বই লিখতে হয় অর্থাৎ কদর্য রুচিপূর্ণ 

উপন্লান, রহশ্ত-উপন্যাস, বা ডিটেকটভ-উপন্া লিখতে হয়। আমেরিকায় এ ধরণের 

লেখার প্রাচ্য দেখে অবাক হ'তে হয়। এই ধরণের বইয়ের লেখকেরা সমাজে কোন 

কালেই স্থান পায়না, যদিও আমেরিকার পাঠক সমাজের দূশ-ভাগের-নয়-ভাগ এই ধরণের 
বই পাঠ করেই তার্দের পাঠলিগ্লা চরিতার্থ করে । 

[1076 1100000)5 01 5/111515 
১5 10118 10105015012925 



গ্রন্থাগার ও নিরক্ষরত। দূরীকরণ 
কৃষ্ণা! বন্দ্যোপাধ্যায় 

[“সোনার আট কড়ে আঙুলের মাপে হইলেও চলে, কিন্তু একটা কাপড় দেই মাপের 
হইলে তাহা ঠাট্রার পক্ষেও নেহা ছোট হয়_দেহটাকে এক আবরণে আবৃত করিতে 

পারিলেই তবে তাহা কাজে দেখে । সামান্য লিখিতে পড়িতে শেখা ছুই-চারিজনের মধ্যে 

বদ্ধ হইলে তাহা দামী জিনিস হয় না, কিন্তু সাধারণের মধ্যে ব্যপ্ত হইলে তাহা! দেশের 

লজ্জা রক্ষা করিতে পারে ।” ] 

_বুবীজ্রনাথ ঠাকুর 

নিরক্ষরতা৷ দূরীকরণ দেশের বঙ্মাঁন সমন্তাগুলির মধ্যে একটি । নিরক্ষরতা এবং অশিক্ষা 
এক নয়। ভারতবর্ষের জনগণ নিরক্ষর হলেও তারা অশিক্ষিত নয়। এ দ্বেশের শিক্ষাধারা 
যূলতঃ শ্রুতি-স্থৃতি বাহিত। সাধারণভাবে আমরা জানি, এদেশে ইংরেজ আগমন এবং 

মুদ্রণযন্ত্ের প্রচলন শিক্ষাধারাকে সেই পূর্বপথ থেকে বিচ্যুত করেছে । 
বর্তমান যুগের পটভূমিকায় একথা! অন্ৃভূত হচ্ছে ষে শ্রোত্রকেন্দ্রীক শিক্ষাধারা আর 

পর্যাপ্ত নয়। কারণ, আমাদের জীবনধারার পরিবঙন। শিক্ষা এখন ব্যক্তির সখ বা সাধনার 
বস্তনয়। বর্তমান গতিশীল জীবনপ্রবাহের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করতে হলে শিক্ষা অবশ্য 

প্রয়োজনীয় । এবং শিক্ষা অন্নরাশ্ররী না হলে সমষ্টির সঙ্গে ব্যক্তির চিস্তাভাবনার আদান ;: 
প্রদানও সম্ভবপর নয়। জনজীবনের স্বাভাবিক জটিলতা গতি ও সময়ের মূল্যবৃদ্ধি, এবং বিভিন্ন 

দেশের সঙ্গে দেওয়া-নেওয়ার সম্পর্কে আজ বোঝা যাচ্ছে অক্ষরই প্রধান মাধ্যম যার দ্বার শিক্ষা 

সম্পূর্ণ হয়। রেডিও, রেকর্ড, দিনেমা ইত্যাদি, শিক্ষা প্রসারে অগ্রণী হলেও অক্ষর-জানের - 
প্রয়োজন অনস্বীকার্য | 

অক্ষরজ্ঞানের অভাবই শিক্ষাবিস্তারের প্রধান বাধা _-সে কথা! ধরে নিয়েই এ প্রবন্ধের 

অবতারণা । 

নিরক্ষরতা। দূরীকরণে গ্রন্থাগারের যে কোন ভূমিকা আছে, একথা স্বীকারেও অনেকেই 

মারাজ। তাদের যুক্তি-গ্রন্থ'গারের আদর্শ শিক্ষাবিস্তার নয়। শিক্ষিত ধার! হয়েছেন বা 
হওয়ার পথে, তাদের সব রকম স্থযোগ সুবিধে দেওয়াই গ্রন্থাগারের কাজ। দেশের নিরক্ষরতা 
দুরীকরণের জন্য আছেন সরকার ও অন্যান্ত শিক্ষা প্রতিষঠান। অক্ষর পরিচয়ের দায়িস্ 
চিয়কালই শিক্ষকদের | গ্রন্থাগার তো স্কুলের কাজ করতে পারে না। 

আপাতদৃষ্টিতে উভয়ের আদর্শ ও কর্মক্ষেত্র ভিন্ন মনে হলেও, প্ররূত পক্ষে গ্রন্থাগান্দের 

কার্ধসীমানাকে বাণ্ধ করলেই একাজ তার আওতায় আসবে। মনীষী বঙ্গনাথনও 



১৩৭২ ] ্রস্থাগার ও সিরক্ষরত! দূরীকরণ ২৬৯ 

বলেছেন, গ্রন্থাগার একটি ক্রমবর্ধমান প্রতিষ্ঠান । এর কর্মপদ্ধতির ক্রমপরিণতি থাকবে এবং 

সঙ্গে সঙ্গে উদদেশ্ঠও বিবতিত হবে। গ্রন্থাগারকে যদি একটি গতিশীল সামাজিক প্রতিষ্ঠান 

ছিসেবে দেখা হয়, তাহলে সমাজোন্নতি সাধনে তার দায়িত্ব অন্বীকৃত হত
ে পারে না । 

্রস্থাগায় তার নিজের অস্তিত্বকে জনমানসে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যই এক
াজে 

অগ্রসর হবে। গ্রস্থাগার শিক্ষিত-অশিক্ষিত শ্রেণী নিবিশেষে সব মানুষেরই পক্ষে প্রয়োজনীয় 

এ বোধ জাগানোর জন্যও গ্রস্থাগারগুলির নিরক্ষরতা দুরীকরণে সচেষ্ট হওয়া উচিত। 

বিশেষতঃ আমাদের দেশে যেখানে আজও শতকরা প্রায় ৭০ জন লোক অক্ষরজ্ঞানহীন, 

সেখানে গ্রস্থাগারকে তাঁর নিজেরই উন্নতির জন্য এধরণের-সমাজ সেবামূলক কাজে অগ্রসর 

হতে হবে। 

. অনেকে বলবেন, আদর্শ হিসেবে মেনে নেওয়া গেলেও রূপায়ণের জন্য কিছু অর্থের 

প্রয়োজনকে অস্বীকার করা চলে না। এমনিতেই সাধারণ গ্রস্থাগার গুলিতে অর্থাভাবে উপযুক্ত 

শিক্ষণ-প্রাপ্ধ কর্মী নিযুক্ত করা সম্ভব হচ্ছে না, পুস্তক সংগ্রহ বাড়ানো যাচ্ছে না, নিয়মিত 

কোন প্রদর্শনী বা পাঠচক্রের আয়োজনও সম্ভব হচ্ছে না, তার উপর আবার নিরক্ষরত! 

দূরীকরণ । এ যে একেবারে বোঝার উপর শাকের আটি। 

অর্থপমন্তা শুধু এক্ষেত্রেই নয়, আমাদের মত দারিদ্র্যজর্জরিত, জনসংখ্যা-প্রপীড়িত দেশে 

যে কোন সমস্তার ক্ষেত্রেই তা বাধাম্বরপ। তাবলে সব কাজই অরুত থাকবে--এ কোন 

যুক্তি নয়। সীমিত সাধ্যের দ্বারা প্রয়োজনকে কীভাবে মেটানো যায়, সে চেষ্টা আমাদের 

করতে হবে। 

্রস্থাগারের এ দায়িত্ব ্ রত্যক্ষ নয়, পরোক্ষ । প্রত্যক্ষভাবে নিরক্ষরতা দূরীকরণে সুনির্দিষ্ট 

কার্ধক্রম অনুসরণ করেছেন সরকার । কিন্তু সরকারী শ্রম ও অর্থব্যয়ের ফল খুব আশাপ্রদ 

হয়নি যে, তার প্রমাণ সেন্সাঁস রিপোর্ট । ১৯৫১ সালের সেন্সামে পশ্চিম বাংলার শতকরা 

২৪ জন সাক্ষর ছিল। "৬১ সালের সেন্সাসে সেটা বেড়ে ২৯'৪ হয়েছে বটে, কিন্তু এই' 

দশবছরে জনসংখ্যা এরাঁজ্যে শতকরা ৪০ ভাগ বেড়ে গেছে । এমন কি সাম্প্রতিক কালের 

যোজনা কমিশনের 71০81810716 18581080107 01891015960, গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক 

শিক্ষাবিস্তার সম্পর্কে যে তথ্য দাখিল করেছেন তাতে বলা হয়েছে, গ্রামের শিশুদের মধ্যে 

এক তৃতীয়াংশ এখনও বিদ্যালয়ের মুখ দেখেনি; এবং যে সব গ্রামের লোক সংখ্যা ৫০০ 

কিংবা তারও নীচে সেখানে বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা এখনও হয় নি। ১৩টি নির্বাচিত জেলা 

এই অনুসন্ধান চালানো হয়েছিল। সুতরাং সরকারের ভরসায় বসে না থেকে জনসাধারণকে 

একীজে নামতে হবে। সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সাধ্যমত এতে অংশ গ্রহণ করা দরকার । 

্রস্থাগার প্রত্যক্ষভাবে তার মূল কর্তব্য যারা গ্রন্থাগার ব্যবহারে সমর্থ তাদের সর্ববিধ স্থযোগ 

স্থবিধা দ্রান করবে । তার কর্মক্ষেত্রের পশ্চাৎপট হিসেবে পরোক্ষভাবে, যাতে আরও বেন 

 ধংখ্যক লোক গ্রন্থাগারের নুযোগ-স্থবিধা অর্জন করতে পারে? ত
ার জন্য একটু সময় ও শক্তি 

ব্যয় করবে। 
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নিরক্ষরত। দুরীকরণে গ্রন্থাগারের পক্ষে সস্তাব্য কয়েকটি রূপ ও রীতি ৮ 
(ক) যেহেতু গ্রামাঞ্চলে সমস্তার আকার তীব্র, সেখানে গ্রাম্য-গ্রস্থাগারকে এগিয়ে 

আসতে হবে। সেখানকার নিরক্ষরতা শুধু শিশ্তদের সমস্যা নয়, বয়স্ক যারা খেটে খাওয়া 
মানুষ তারাও নিরক্ষর । স্থুতরাঁং তাদের সাক্ষর করাতে হলে, গ্রন্থাগারকে চণ্তীমণ্ডপের 

জায়গা নিতে হবে। লোকে যেখানে স্বেচ্ছায় অবসর বিনোদনের তাগিদে আসবে। বাঁধ 

স্কুলের শিক্ষণ-পদ্ধতিতে এদের লেখাপড়া শেখানে। যাবে না| কিছু গল্প, কিছু আলোচনার 

মাধ্যমে ধীরে ধীরে তাদের মনকে আকৃষ্ট করতে হবে । 

গ্রাম-গ্রস্থাগারের কর্মী নিজ এলাকার স্বল্লনশিক্ষিত ব্যক্তিগণের দ্বারা এ কাজ করাতে 
সচেষ্ট হবেন। তবে সব কিছুই যেন তাদের জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়। গ্রাম জীবনের 

বারব্রত মেলা, চাষ-আবাদ ইত্যাদি সম্বন্ধে কৌতুহলী করে ধীরে ধীরে পঠন-পাঠনে এগোতে 
হবে। তাদের প্রাত্যহিক জীবনের সুবিধে-অস্থ্বিধে সম্পর্কে সচেতন করাতে না পারলে 

তারা অক্ষর পরিচয়ের কষ্ট স্বীকাবে রাজী হবে না। 

(খ) পূর্বেই বলেছি গ্রন্থাগারের কর্মপদ্ধতি হবে পরোক্ষ । অর্থাৎ সবক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে 

কেট পেন্সিল নিয়ে অ, আ, ক, খ, শেখানো নয়, যাতে তারা শিখতে চায় এমন আগ্রহ 
সপ্টি করা । এ ব্যাপারে প্রদর্শনী, ছবি, ফিল্ম ইত্যাদি সহায়তা করতে পারে। শুধু শ্রবণ 
নয়, কারণ শ্রবণে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরবর্তী শিক্ষণের আকাঙ্থা নষ্ট হয়ে যায়। দর্শন 
বারা সেই আকাঙ্ষা বৃদ্ধি পাবে। ছবি দেখে তারা যদি বোঝে যে ছবি অংশমাত্র, মূল 
বক্তব্য লিখিত আছে, তাহলে তার! অক্ষর চেনায় আগ্রহী হবে । 

(গ) বলা বাহুল্য সাধারণ গ্রস্থাগারগুলি সছ্য স্বাক্ষরদের জন্য রচিত পুস্তক রাখবে । 

অর্থাৎ ছবি দেখিয়ে শুধু মনের ক্ষুধা জাগানোতেই কর্তব্য শেষ নয়, তার আহার্ষের যোগাড় 

রাখতে হবে। বয়স্ক সদ্ন্বাক্ষরদের ক্ষেত্রে, বইগুলি বিশেষভাবে যেন তাদের জীবনের 
সমস্যা ও প্রয়োজন সম্পকিত বই হয়। অর্থাৎ চাষী জানতে চাইবে কিভাবে জমির আরও 
উৎকর্ষ সাধন করা যায়, তাকে হয়ত অন্য কোন গল্পের বই আকুষ্ট করতে নাও পারে । 

(ঘ) অর্থ এবং কর্মীসংখ্যা সীমিত বলে কোন একটি গ্রন্থাগারের পক্ষে এ কাজ করা 
সম্ভব নয়। সুতরাং প্রতিটি গ্রন্থাগার যদি নিজ এলাকার শিক্ষিত ব্যক্তিদের সহযোগিতায় 

একাজে অগ্রসর হন তবে ক্রমে তা সম্ভব হবে। প্রথমে শিক্ষিত ব্যক্তিরা এ কাজকে “ঘরের 

খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো'ই বলবেন। তাদের এ কাজে প্ররোচিত করতে পারেন 
গ্রন্থাগার কর্মীরা । ধারা প্রতিদিন বই লেন-দেনের জন্য আসেন, তাঁদের মধ্যে থেকে 
উৎসাহী একদল কর্মী গড়ে নেওয়া যেতে পারে । 

এ ছাড়া প্রায় প্রতি এলাকায় একদল উৎসাহী যুবক দেখা যায় ধাদের উৎসাহ এবং 
বরমক্ষমতা কোন স্ৃট্টিমূলক কাজে নিয়োজিত হবার অভাবে বছরে কয়েকটি জন্মজয়্তী 
পালন, ধর্মঘটের মিছিল বার করা ইত্যাদিতেই নিঃশেষিত হয়ে যায়। তাঁদের যদি এ ধরণের 
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সমাজ-সেবামূলক কাঁজে নিযুক্ত করা যায়, তাহলে কর্মী সমস্যার সমাধান হতে পারে । ধার! 
এ ধরণের কাজে অগ্রণী হবেন, গ্রস্থাগারগুলি তাদের সর্বপ্রকারে সাহাষ্য করবে এটুকু 
পরোক্ষ কাজও গ্রস্থাগার করতে পারে । 

(ড) স্থান সমন্তটার সমাধানের জন্য স্থানীয় বিগ্ভালয়গুলি রয়েছে। গ্রস্থাগারগুলি 

বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অন্ুমতিক্রমে, রাত্রিবেলায় স্বচ্ছন্দ সেখানে নিরক্ষরদের লেখাপড়া 

শেখাতে পারেন ! 

€চ) যেহেতু নিরক্ষরদদের অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন করে তোলাই দায়িত্ব--সেহেতু বিগ্ালয় 
গ্রস্থাগারেরও ভূমিকা আছে। বিদ্যালয়ের গ্রস্থাগারিক কর্তৃপক্ষের 'অন্তমতিক্রমে বিদ্যালয় 
ছুটি থাকাকালীন ডচ্চতর বিভাগের ছাত্রদের দ্বারা এ কাজ করাতে পারেন । 

(ছ) কলকাতা! বিশ্ববিদ্ালয়ের ছাত্রছাত্রীর! সম্প্রতি গ্রামে গ্রামে গিয়ে নিরক্ষরতা 
দূরীকরণের কাজে নেমেছেন। খুবই আনন্দের কথা। গ্রাম্য গ্রস্থাগারগুলি পুস্তক ছারা 
তাদের সক্রিয় সাহায্য করতে পারে। যে সব গ্রন্থাগারে কর্মীসংখ্যার অপ্রতুলতা নেই 
তারা অংশগ্রহণ করতে পারেন। 

(জ) গ্রন্থাগারবিজ্ঞান শিক্ষণ কেন্দ্রের ছাত্রছাত্রীরা এ কাজে সম্পূর্ণ উপযুক্ত। শুধু 
গ্রন্থ পরিগ্রহণ, তার বণকরণ বা গ্রন্থাগার পরিচালনাতেই সবটুকু জোর দেওয়] হয়ে থাকে । 
দক্ষ কর্মী হতে হলে এগুলোর প্রয়োজন অনস্বীকার্য । কিন্তু একটি নিরক্ষর মানুষকে অক্ষর 
চিনিয়ে হতে ধরে জ্ঞানের রাজ্যে নিয়ে যাওয়াও সামাজিক কর্তব্য । গ্রন্থাগারের মত 

সামাজিক প্রতিষ্ঠান ধীরা পরিচালনা করবেন, এটুকু সমাজসেবা তাদের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধিই 
করবে। 

নিরক্ষরতা। দূরীকরণে গ্রস্থাগারগুলির যে হুম্পষ্ট ভূমিকা আছে--এ কথা 1192 

4১৫51501% (00001666-ও দ্ধাযর্থহীন ভাষায় বলেছেন। শিশুদের নিরক্ষরতা দূর করার 

জন্য প্রাথমিক শিক্ষাবিধি বাধ্যতামূলকভাবে প্রবতিত হয়েছে । কিন্তু সমগ্র জনসমষ্টির মধ্যে 

যে বিপুল অংশ ব্যস্ক নিরক্ষর, তাদের সাক্ষর করার জন্য যদি সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি 

সক্রিয় না হয়, তাহলে দেশের বর্তমান বৈষয়িক উন্নতি ও সামাজিক সমতার যে সমস্তা 

তার কোন সুষ্ঠ সমাধান হবে না। 

151901086101) 01111165190) 2100 1176 110121195 

95 81151)09, 39009080105 
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নধানন্দ চট্টোপাধ্যায় 

4৯17 165519051005 বাষু প্রতিরোধ 

4৯115151275 কোণ বলয় 

/১10170103 বলয়িকা, মণ্ডলাকার, অন্ধুরীয়াকার 

4£১1001-01001 ৮1159 বামাবত 

/১510016 ছি 

77016 গহ্বর, বিবর, গর্ত, 

(0311905 রদ্ধ 

£৯0111979 ৮৪15৩ সহায়ক ভালভ, 

73816 71966 বিফল প্লেট, বাধাপ্রদ প্লেট 

13912100108 সন্তোলন 

789191705 051111061 সন্তোলন বেলন 

7310৬ ০3 5215 01 7310/ ০0 ০০০৫ ফুৎ্কার ভালভ, 

1315105 11)6171791 910151)0% গতি রোধক তাপ দক্ষতা 

7379105 %1)611 গতি রোধক চক্র 

31105 লবণাক্ত জল; নোনা জল 

130059100১ প্রবতা, ভাসনশীলতা, প্লাবিতা 

73017101518 বাণিশ, চমকানো 

3051 আসন্তিন 

300. 9080 ঠোন্ধর ফেটা 

83/-7893 উপমার্গ, উপপথ, এড়ানো 

(081751105 15615 বহন চক্র 

09201101175 ঠেসে বোজানো, ককিং 

0:80110175 1106 ককিং বলয় 

০5900100891 78107 কেন্দ্রাতিগ পাম্প ও অপকেন্দ্রিক পাম্প 
(01)9186 ভরণ 

0151510) চৌবাচ্ছ! বা কুণ্ড 

(0100123061510618] 30101 পরিধীয় জোড় 
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ঘনীভবন ইপ্রিন, সঙ্ষোচনী ইঞ্জিন 

শঙ্কুতল 

স্থিরান্ক, গ্রবাঙ্ক 

স্থির চাপ 

স্থির আয়তন 

সমোচ্চ রেখ! 

শীতক বারি 

ক্ষারণ, মরিচ] 

পাল তোল, লহর তোলা, ঢেউ তোলা 

ঢেউ তোল! 

কটার 

যুগ্ম চক্র, সংযুক্ত চক্র, সংযুক্ত 

আবরণ, ঢাকা 

সমকোণ-যৌগিক ইঞ্জিন 
প্রতিচ্ছেদ 

ঘন ফুট 
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বিলদ্বিত বিক্ষোরণ 
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অধোগামী, অধোবাহী 

নিকাসী হেডার 

নিকাসী নালা 

চাঁন চক্র 
শুক নালী 

পরীক্ষাকাল, অন্বেষিতকাল, সমীক্ষাসময়, 
মুত বস্ত, মুখায়, মৃত্তিকাজাত বস্ত 
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গ্রন্থ সমালোচনা 

উত্তরসূরী ও বারে! বছরের বাংলা কবিতা 

স্ধীন্দ্র দত্ত সম্পাদিত “পরিচয়, এর পর বাংল! দেশে লিটল ম্যাগাজিনের ইতিহাসে 
'উত্তরথরী" একটি বিশিষ্ট নাম। সম্পাদনকর্মে অরুণ ভট্টাচার্যের মতো কৃতিত্ব স্থধীন্দ্রনাথের 

পক এদেশে আর দেখা যায়নি । কবিতা, সংগীত, শিল্পকল! ও সমালোচনার মুখপত্র হিসেবে 

গত বারে! বছর ধরে উত্তরস্থ্রী" বাংল! দেশের বুদ্ধিজীবী মহলে অপরিশীম অভিনন্দন লাভ 
করেছে । কেনন। প্রথম সংখ্যা থেকেই 'িত্তরন্থরী' আমাদের কাছে উপস্থিত হয়েছে উন্নততর 

রুচি, বিচারবুদ্ধি ও চরিত্রের এক অপূর্ব অখণ্ডতা! নিয়ে। অর্থাৎ, তার ঘানে এই নয় ষে 
উত্তরস্থরী'র প্রতিটি সংখ্যাই "লা তাবল্ রন্দ$ঃ বা “ল! লিকরন্ঠ- এর মতো; তবে এর 

প্রতিটি সংখ্যাতেই প্রাজ্ঞ প্রসাধনের পরিচ্ছন্নতা বর্তমান । এবং যা নিঃসন্দেহেই লিটল 

ম্যাগাজিনের অপরিহার্য অংগ । 

এই জোলে। দেশের আবহাওয়ায় নিছক কবিতার পত্রিকা প্রকাশের পথিকৃৎ, এক 

বিপ্ধ কবি ও সমালোচক আজ থেকে ঠিক বারো! বছর আগে লিটল ম্যাগাঁজিনের বৈশিষ্ট্য 
নির্ণয় করতে গিয়ে বলেছিলেন £ 

“লিটল ম্যাগাঁজিন £ বললেই বোঝ! গেল যে জনপ্রিয়তার কলঙ্ক একে কখনও ছোবে না, 

নগদ মূল্যে বড়বাজারে বিকোবে না, কিন্ব-_হয়তো--কোন একদিন এর একটি পুরোনো! 
সংখ্যার জন্য গুণীসমাজে ওস্ক্য জেগে উঠবে । সেটা সম্ভব হবে এই জন্যেই যে এটি 

কখনো মন যোগাতে চায়নি, মনকে জাগাতে চেয়েছিলো | চেয়েছিলে! নতুন স্থরে নতুন 

কথা বলতে; কোন এক সন্ধিক্ষণে যখন গতান্গগতিকতা থেকে অব্যাহতির পথ দেখা যাচ্ছে 

না, তখন সাহিত্যের ক্লান্ত শিরায় তরুণ রক্ত বইয়ে দিয়েছিলো _ নিন্দা, নির্ধাতন বা ধনক্ষয়ে 
প্রতিহত হয় নি। এই সাহস, নিষ্ঠা, গতির একমুখিতা, সময়ের সেবা না করে সময়কে 

স্ত্টি করার চেষ্ট-_-এইটেই লিটল ম্যাগাজিনের কুলধর্ম । 

,. উিত্তরন্ূরী” লিটল ম্যাগাজিনের কুলধর্ম কতটুকু পালন করেছে ও করবে তার যথার্থ 
মূল্যায়ন আপাতত ভাবীকালের গবেষকদের হাতে ন্থাস্ত করছি। তবে, এই বারো বছরে 
'উত্তরন্থরী” যে গোষ্ঠীনিরপেক্ষ সৌষম্য ও এক অখণ্ড আদর্শ স্থাপনে সমর্থ হয়েছে তাতে 
সম্পূর্ণ পক্ষপাতশূন্যতাবেই বল! যায়, এই ত্রৈমাসিক পত্রিকাটিকে শুধুমাত্র সাম্প্রতিক বাংলা 
ভাঁষার শ্রেষ্ঠ পত্রিক। হিসেবে চিহ্িত করাই যথেষ্ট নয় ; পাশ্চাত্যের যে-কোনো প্রথম শ্রেণীর 

*উত্তরস্থরী | সম্পাদক অরুণ ভট্টাচার্য । ১২ বর্ষ, ২য় সংখ্য। ) বৈশাখ-আবাঢ় ১৩৭২ । 

ঈবি,৮, কালিচরণ ঘোষ রোড. কলিকাতা-৫* | মূল্য--২২। 
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সাহিত্যপত্রেরই এটি সমতুল্য । এবং এই সত্য ভাষণে এদেশের কিছুলংখাক উৎকট 
উঁচকপালবাদীও নিশ্চয়ই আমার সঙ্ষে একমত হবেন। বস্ততঃ কবিতাপ্রিয় পাঠকদের 

কাছে “উত্তরন্থ্রী'র আকর্ষণটি অনিবার্ধ; কারণ কবিত| নির্বাচনের এমন স্থনিপুন সংহতি 

এদেশের: অন্যান্য পত্র-পত্রিকায় বিরল । 

ফলতঃ 'উত্তরসূরী'র এবারের সংখ্যাটি মহার্ঘ, কাব্যচিন্তায় আস্থাশীল, সহদয় পাঠকদের 

কাছে এক পরম আকর্ষণীয় বস্ত। দীর্ঘ বারো বছর 'উন্তরস্থরী'-তে যে-নব কবিতা প্রকাশিত 

হয়েছে সেগুলি থেকে বাছাই করে এটিকে একটি কাব্য-সংকলনের আকারে সম্পাদক মহাশয় 

আমাদের উপহার দিয়েছেন । জীবনানন্দ দাশ থেকে শুরু করে তরুশতম কৰি গণেশ বন্ধ 

পর্যন্ত উননব্বই জন কবি ও প্রায় ছুশো কবিতা এই সংকলনে স্থান পেয়েছে । অনেক দিন 
আগে পড়া কবিতাগুলি আবার যেন এক নতুন রূপ নিয়ে আমাদের কাছে আবিভূ্তি 
হয়েছে । শুধু নতুন লাগা! নর, কাব্যপ্রির পাঠকদের কাছে গত বারো বছরে বাংলা কবিতার 
ধারাটিও এ সংকলনে স্পইতর হবে। প্রনর্গতঃ সম্পাদক মহাশয় তার সংক্ষিপ্ত, মূল্যৰান 

ভূমিকাটিতে জানিয়েছেন : 
«এ কথা মনে করিয়ে দিই, এই সংকলন কোন কবির প্রতিনিধিত্ব বিচারের মাপকাঠি 

নয়, বাংলা কবিতার নিরবচ্ছিন্ন ধারাকে কিছুটা বোঝবার জন্যই এই প্রয়াস ।, 

পরিশেষে পুনরায় িন্তরস্রী”র সম্পাদককে তার অকৃত্রিম নিষ্ঠা, দুর্দর অন্থরাগ ও 
সর্বোপরি নির্ভেজাল রুচির জন্য কবিতাপ্রিয় পাঠকদের তরফ থেকে তারিফ জানিয়ে আমি 

আমার এই ক্ষুদ্র ভাষ্য শেষ করছি। _ স্ত্রনীল বন্দ্যোপাধ্যায় 

অনুশীলন সমিতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ॥ জীবনতার। হালদার প্রণীত, তৃতীয় 
সংক্করণ। ১৯৬৫। প্রকাশক £ যতীন্দ্রনাথ শেঠ, ২২1১/১এ, স্ুধীর চ্যাটাজ 
ট্রাট, কলিকাতা! ৬। ৪৮ পৃষ্ঠা । মূল্য ৪০ পয়স|। 

্বাধীনতা সংগ্রাহক ইতিহাসে অনুশীলন সমিতির অবদান কম নয়। বাংলা দেশের ষে 
সব সংগঠন ও গুপ্ স তি মাতৃভূমির শৃঙ্ঘল মোচনের উদ্দেশ্তে বুটিশ রাজশক্তির বিরদ্ধে 

সহিংস বিপ্লবের অভ্ার্থান ঘটানোর জন্য নানারূপ প্রচেষ্টী চালিয়েছিলেন অগ্থশীলন সমিতি 

তাদের অন্যতম । বঙ্ছিমচন্ত্র, স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি একদিকে যেমন দেশের 

ভাৰলোকে স্বদেশপ্রেমের বীজ বপন করেছিলেন, তেমনি সেই অগ্রিষুগে বিপ্লববাদেই বাংলার 

প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ ঘটেছিল । গ্রন্থকার অন্থশীলন সমিতির একজন বিশিষ্ট সদস্য হিসেবে এই 

বিপ্লব প্রচেষ্টার শরিক হয়েছিলেন। তার রচনা এদিক থেকে মূল্যবান। তাছাড়া বইটি 

স্থলিখিতও বটে। আমরা বইটির বহুল প্রচার কামনা করি। (নি. মু.) 
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রহড়া রিল গ্রন্থাগার গরিটার্িত লাইব্রেরীয়ামাশিপ ট্রেনিং 

লার্টিফিকেট কোপে ফত্রাফত্র--১৯৬৫ 

ডিস্টিংশনে উত্তীর্ণ 

রোল নং নাম রোল নং নাম 

১ রাজেন্দ্রনাথ মাইতি ৪ অজিতকুমার চট্টোপাধ্যায় 

« ভদ্রেশ্বর মণ্ডল * হরিপদ মজুমদার 

৮ স্থুশীলকুমীর মণ্ডল ১০ বরেন্ত্রনাথ কুলভী 

১৭ কান্তি চট্টোপাধ্যায় ২২ আনন্দপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় 

সাধারণভাবে উত্তীর্ণ 

রোল নং নাম রোল নং নাম 

২ অরবিন্দ ঘোষ ৩ রমেশচন্দ্র চক্রবস্তী 
৬ হীরালাল চট্টোপাধ্যায় ৯» রমেশচন্দ্র দেবনাথ 

১১ গৌরেন্দ্রনাথ মণ্ডল ১২ সরোজকুমার লাহা 
১৩ গুরুপদ মণ্ডল ১৪ মনথ নাথ দাস 

১৫ নিশাকর চৌধুরী ১৮ সমীরকুমার মুখোপাধায় 
১৯ মধুহ্দন ঘোষ ২০ জীবণকৃ্ণ সরকার 

২১ স্থুকুমার সরকার ২৩ বেণীমাধব প্রামীণিক 

গ্রন্থাগাব্র'-এত্র পুরান সংখ্য। চাই 
ত্রেমাসিক পর্যায়ের ( ১৩৫৮-১৩৬২ ) গ্রন্থাগার"-এর প্রতিটি সংখ্যা ও মাসিক পর্যায়ের 

১৩৬৩, ১৩৬৪) ১৩৬৫, ১৩৬৭ ও ১৩৬৮ সালের গ্রন্থাগার” “পাঠাগার” এবং 80168] 

[10181 45500191101) 0111611, নামে পরিষদের ইংরেজী বুলেটিনের মবগুলি সংখ্যা ক্রয় 

কর! হবে অথব! দান হিসেবে গৃহীত হবে | 

গ্রন্থাগারের পুরানে৷ সংখ্যা চেয়ে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হবার পর যাদবপুর বিশ্ববিষ্ঠালয় 

। গ্রন্থাগারের সহকারী গ্রস্থাগারিক ও পরিষদের সানন্য শ্রীপূর্ণচ্্র চক্রবর্তী মহাশয় পত্র দিয়ে 
জানিয়েছেন যে, তিনি ১৩৬৩ থেকে ১৩৬৮ সালের গগ্রস্থাগার'-এর অধিকাংশ মংখ্যা পরিষদূকে 

দান করবেন। শ্রীধুক্ত চক্রবর্তীকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি । তাহলেও পরিষদ অফিসে 
৫।৬ কপি অতিরিক্ত খণ্ড সংগ্রহ করে রাখার জন্য আমরা আবার পরিষদের-__মুখপত্রগুলির 

পুরানো সংখ্যার জন্য বিজ্ঞাপন দিচ্ছি 
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বার্চা বিচিত্র 

জিমলায় “ইনস্টিটিউট অব আযাডভান্সড. ষ্টাডি'র উদ্বোধন 
গত ২০শে অক্টোবর সিমলায় রাষ্ট্রপতি ডঃ বাঁধারষণ আনুষ্ঠানিকভাবে “ইশ্য়ান 

ইনস্টিটিউট অব আযাডভান্পভ স্টাডি'র উদ্বোধন করেন। এই প্রতিষ্ঠানটি হিউম্যানিটিজ-এর 
বিভিন্ন শাখা - দর্শন, তুলনামূলক ধর্মতত্ব এবং আধুনিক ইতিহাসের উচ্চতর পঠন-পাঠন ও 
গবেষণার কাজ চালাবে বলে জানা গেছে। 

বুটিশ কাউন্সিল গত তিন বছরে ৩০০০ পাউও মূল্যের (৪০১০০০ টাঁকা) ৪৭৬ খান! বই 
ইনস্টিটিউটকে দান করেছেন এবং এই উপলক্ষে বইগুলির একটি প্রদর্শনী হয়। এই অনুষ্ঠানে 
উপরাষ্ট্পতি ডঃ জাকির হোসেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীএম, সি, চাগল' এবং বৃটিশ কাউন্সিলের 
প্রতিনিধি মিঃ ডব্রুউ, এইচ আলে” উপস্থিত ছিলেন । 

স্থত্র £ দিল্ ইজ বৃটেন (১লা নভেম্বর) 

ভারতের প্রথম চলমান বিজ্ঞান সংগ্রহশীলার উদ্বোধন 

গত ১৭ই নভেম্বর পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন নরেন্দরপুর রামকঞ্চ মিশন আশ্রম 

বিষ্যালয়ে ভারতের প্রথম চলমান বিজ্ঞান সংগ্রহশালার উদ্বোধন করেন। বিজ্ঞান ও শিল্প 

গবেষণা পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠান বিড়ল! শিল্প ও কারিগরি সংগ্রহশালার উদ্যোগে এই 
নতুন সংগ্রহশাল! গড়ে তোলা হয়েছে । যাতে সাধারণ অক্ষর-পরিচয়-জ্গন-সম্পন্ন লোকও 

এই প্রদর্শনী দেখে বিষয়টি সহজে বুঝতে পারে সেজন্য প্রদর্শনীর দ্রব্য বস্তগুলি সরল বাংলা 

ভাষায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে । এই প্রদর্শশী ২৩শে নভেম্বর পর্যন্ত নরেন্্পুরে চালু থাকবার 
কথা । এর পরে প্রদর্শনীটিকে বেলুড়, কোন্নগর, শ্রীরামপুর, চন্দননগর ও হুগলীতে নিয়ে 

যাওয়া হবে। 
স্ত্রঃ প্রেস ইনফরমেশন বারো £ গভর্ণমেন্ট অব ইও্ডয়া (১৭।১১1৬৫) 

লগুনে কমনওয়েলথ-এর পুস্তকের প্রদর্শনী 

সম্প্রতি লগ্ডনে “কমনওয়েলথ ইন বুকস” প্রদর্শনীতে ১০০০ বই প্রদশিত হয়। এতে ভারত 

থেকে ৫০টি বই স্থান লাভ করেছিল । এ পর্দন্ত অন্থুষ্ঠিত তিনটি প্রদর্শনীর মধ্যে এটি বৃহত্তম । 

প্রদশিত বইগুলিকে ৭টি বিভাগে ভাগ করা! হয়-_সাহিত্য, ইতিহাস, শিক্ষা, অর্থনৈতিক 

পুনর্গঠন ও সাহাধা, কমনওয়েলথের গাছ-পালা, কমনওয়েলথ-এর শিল্পকলা, কমনওয়েলথের 

রেফারেন্স বই এবং গ্রন্থপপ্তী । 
সুত্র; দিস ইজ বৃটেন, ১ল] নভেম্বর 

সম্ভ সাক্ষরদের জন্য পুস্তক পুরস্কৃত 

চতুর্থ ইউনেস্কো প্রতিযোগিতায় সম্ সাক্ষরদের জন্য বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় ১৭টি 

পুস্তক নির্বাচিত হয়েছে । পুস্তকগুলির লেখকগণ প্রত্যেকে ১০০০২ টাকা করে পুরুস্কার 



২৮২ গ্রন্থাগার [ অগ্রহায়ণ 

পাবেন। ২টি আসামী, গুজরাটি ২টি, হিন্দী ৫টি, কানাড়া ১ট, মালয়ালম ১টি, মারাঠী ১টি, 
পাঞ্জাবী ১টি, তামিল ১টি, তেলেগু ১টি, উপ ১টি এবং ১টি বাংলা বই এই পুরস্কার পেয়েছে । 

বাংল! বইটি হচ্ছে "ভারত আমার” এবং এর লেখক হচ্ছেন শ্রীঅমর নাথ রায় | 

সুত্র £ টাইমস অব ইস্ডিয়া, ৭ই নভেম্বর 

গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার সংশ্লিষ্ট বিষয়ের কয়েকটি জর্বন্ভারতীয় সম্মেলন 
বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা, বিদ্বৎ পরিষদ ইত্যাদির সম্মেলন, আলোচনা-চক্র 

ও সভা সমিতির বেশির ভাগই এদেশে শীতের মরস্থমে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে । এ বৎসরেও 

তার ব্যতিক্রম হয়নি । 

আমর ইতিপুর্বেই এই ধরণের কয়েকটি সংবাদ প্রকাশ করেছিলাম । ডিসেম্বরের ১৩ই 

থেকে ১৮ই ভারতীয় মানক সংস্থার (191) নবম সম্মেলন এবং ডকুমেণ্টেশন রিসার্চ এগ ট্রেনিং 

সেন্টারের (01২70) তৃতীয় বাষিক সেমিনার বাঙ্গালোরে প্রায় একই সময়ে অনুষ্ঠিত হবে । 

ভারতীয় বিশেষ গ্রন্থাগার পরিষদ ও তথ্য কেন্দ্রের ষষ্ঠ সম্মেলন আগামী ২ ৭শে থেকে ৩১শে 

ডিসেম্বর ত্রিবান্দ্রমে কেরালা বিশ্ববিগ্ভালয় প্রাঙ্গনে অন্ষ্ঠিত হবে। কেরালার রাজ্যপাল 

শ্রীঅজিত প্রসাদ জৈন প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করবেন। কেরাল! বিশ্ববিদ্যালয়ের 

উপাচার্য ডঃ সামুয়েল মাথাই অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হয়েছেন । সম্মেলনে উদ্বোধনী ভাষণ 
দেবেন পরিকল্পনা কমিশনের (শিক্ষা) সদশ্য ডঃ ভি, কে, আর, ভি, রাঁও। ভারত সরকারের 

শিক্ষা মন্ত্রকের সচিব শ্রীপি, এন, কপাল সম্মেলনের উদ্বোধক বিশেষ অতিথি হবেন । নয়াদিজীর 
ইনসডক-এর অধিকর্তা শ্রীবি, এস, কেশবন এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করবেন । 

তন্ববিষ্ভ। সমিতির সম্মেলন 
২৫শে থেকে ৩১শে ডিসেম্বর মাদ্রীজের অদ্থগত আদিয়ারে থিওসফিক্যাল সোসাইটির 

৯০তম আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। পৃথিবীর ৬০টি দেশে এই সোসাইটির স্ান্য 

আছেন। 
নিখিল ভারত শিক্ষা! সম্মেলন 

২৭শে থেকে ৩১শে ডিসেম্বর এলাহাবাদের ইয়ং ্রস্ট্রায়ান কলেজ প্রাঙ্গনে ৪০তম নিখিল 

ভারত শিক্ষা সম্মেলনের অনুষ্ঠান হবে । 

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস পরিষদ 

আগামী জানুয়ারী (১৯৬৬) মাসের ৩র1! থেকে নই পর্যন্ত চণ্তীগড়ে ভারতীয় বিজ্ঞান 

কংগ্রেস পরিষদের ৫৩তম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে । 

নিখিল ভারত চিকিৎসক সম্মেলন 
২৮শে থেকে ৩০শে ডিসেম্বর বরোঁদায় ৪১তম নিখিল ভারত চিকিৎসক সম্মেলন ভারতীয় 

চিকিৎসকদের জাতীয় পরিষদ 'ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল আযাসোসিয়েশনে*র উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হবে। 

এই পরিষদ ১৯২৮ সালে স্থাপিত হয়। 
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শ্রীবিনয় মুখোপাধ্যায় যৌষাবর) 
শ্রীবিনয় মুখোপাধ্যায় সম্প্রতি ভারত সরকারের প্রেস-সাক্রান্ত প্রধান উপদেষ্টা (0816 

77555 £১৫51561) নিথুক্ত হয়েছেন । ইনি ইতিপূর্বে সংবাদপত্রসমূহের রেজিস্ট্রীরের পদে কাজ 
করছিলেন । বঙ্মানে তিনি উক্ত ছুই পদেই বহাল থাকবেন। “যাযাবর এই ছদ্মনামে 
কয়েকখানি পুস্তক রচনা করে তিনি সাহিত্যজগতে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন। 

টাইমস অব ইওিয়া ২৭শে অক্টোবর) 

স্বল্প মূল্যের পাঠ্য পুস্তকের প্রদর্শনী 
সম্প্রতি কলিকাতা ওয়াই, এম, সি, এ, (%1%04)-তে 'ইন্দো-আমেরিকান স্ট্যাগ্ডার্ড 

ওয়ার্কস প্রোগ্রাম'-এর উদ্যোগে প্রকাশিত প্রার ৩০৭ স্বন্ম মূল্যের পাঠ্য-পুস্তকের এক প্রদর্শনী 
অনুষ্টিত হয়। পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষাবিভাগের সেন্ধেটারী শ্রীতবাতোব দত্ত এই প্রদর্শশীর উদ্বোধন 

করতে গিয়ে বলেন, এই ধরণের পুস্তক প্রকাশের ফলে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালযের ছাত্রছাত্রীদের 

খুব উপকার হবে। 

স্বত্র ১ অমুতবাজার পত্রিকা (৪ঠ] ডিসেম্বর) 

কবি কাজ! নজরুল ইসলা ম প্রসঙ্গে 
গ্রস্থাগার'-এর কান্তিক সংখ্যার গ্রকাশিত হগ্েছিল যে ভারতীয় জ্ঞানপীঠ নজরুলের 

'অগ্নিবীণা” কাব্াখানির জন্য করিকে একলক্ষ টাকা পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করেছেন। কিন্তু 

পরে জান! গেল এই পুরস্কারের চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখনও জানা খায়নি । আসলে ভারতীয় 

জাঁনগীঠ ১৯২০ থেকে ১৯৫৮ সালের মধ্যে প্রকাশিত ভারতী ভাষায় রচিত শ্রেষ্ঠ সাহিত্য- 
কর্মের জন্য একলক্ষ টাকার যে পুরস্কারটি দেবেন তার জন্য যে কয়খানি গ্রন্থের মধ্যে গ্রতি- 

যোগিতা চলেছে তার মবো কি নকুল ইসপামের 'অগ্রিবীণা” কাবাখাঁনি আছে। 
গত ১০ই ডিসেম্বর রাজাসভায় কেন্দ্রী ডেপুটি শিক্ষার গ্রভ্গদর্শন জানান, কবির 

চিকিৎসা ইত্যাদির জন্য ভারত সরকার কবিকে সরকারীভাবে কোন টাকাকড়ি দেন না। 
তবে প্রধানমন্ত্রী ইচ্ছাধীন তহবিল থেকে কধিকে একশত টাকা দেওয়! হয়। পশ্চিমবঙ্গ 
সরকার কবিকে প্রতিমাসে ঢুইশ টাকা দেন। কবিকে পাকিস্তান সরকার প্রতিমাসে তিনশ 

পঞ্চাশ টাকা ভাতা দেন। হ্ত্রঃ আনন্ববজার পত্রিকা 

বিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন_ ১৯৬৫ 

॥ দ্বারহাট্রা--ছুগলী ॥ 

হুগলী জেলার গ্রন্থাগার সমূহের আহ্বানে আগামী ১২ই, ১৩ই ফেব্রুয়ারী, শনি ও 

রবিবার হুগলী জেলার দ্বারহাট্া রাজেশ্বরী ইনট্টিটিউশনে বিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন 

অনুষ্ঠিত হবে। হাওড়া-তারকেশ্বর রেলপথের হরিপাল ছ্রেশন থেকে এই স্থানটি পাচ মাইল 

দুরে অবস্থিত। সম্মেলনের সভাপতিত্ব করবেন কেন্দ্রীয় সরকারেন্প অর্থমন্ত্রকের গ্রস্থাগারিক 

নয়াদিজীর শ্রীনারায়ন চন্দ্র চক্রবর্তী । [59 00195 



গ্রন্থাগার লংবাদ 

কলিকাতা 

জাতীয় গ্রন্থাগ।র। বেলভেডিয়ার। কলিকাতা-২৭ 

গত ২০শে ডিসেম্বর জাতীয় গ্রন্থাগারে এক অনুষ্ঠানে ফরাসী রাষ্ট্রদূত ম'শিয়ে জ্যা দারিদ 
জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রীওয়াই, এম, মূলের হাতে ৫৪ খানি নির্বাচিত ফরাসী পুস্তক 

উপহার দেন। অহুষ্ঠানে ফরাসী রাষ্ট্রদুত বাংলা ও ফরাসী সাহিত্যের মধ্যে শতাবদীব্যাপী 
যোগাযোগের কথ। উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, গত শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকের প্রথম ভাগে 
মাইকেল মধুস্দন দত্ত ভেরসাইয়ে একশতটি সনেট রচনা করেন। উভয় দেশের সম্পর্কের 

এটাই হ্ুত্রপাত। তার একটি সনেট ভিক্টর ইউগোর উদ্দেশ্টে নিবেদিত। ভেরসাইকে তিনি 

অমরাবতী বলে অভিহিত করেছিলেন । তীর কবিতায় ল! ফত্যানের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। 

ইয়োরোপীয় সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদকে এক ভারতীয় প্রতিভা কিভাবে আত্মস্থ করেছিলেন তার 

এক আশ্চর্য নিদর্শন বর্তমান শতাব্দীতে ৬প্রমথ চৌধুরীর গদ্ধ রচনায় পাওয়া গেছে। 
এই অনুষ্ঠানে জাতীয় অধ্যাপক ভঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীঅপূর্ব কুমার চন্দ, 

প্রীগোপাল হালদার, লেডী রাঁণু মুখার্জী প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন । 
এই উপলক্ষে জাতীয় গ্রস্থাগারে ফরাসী ও ফরাশী থেকে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় অন্ুবাদিত 

পুস্তকের এক মনোজ্ঞ প্রদর্শনী হয়েছিল। 

২৪ পরগণা 

ভাটপাড়৷ সাহিত্য মন্দির। ভাটপাড়। 
গত ২০শে জুন ভাটপাড়া সাহিত্য মন্দিরের (সাধারণ গ্রন্থাগার) বাধিক সাধারণ সভা 

অনুষ্ঠিত হয়। 
সর্বপ্র। শ্রীজীব ন্যায়রত্ব সভাপতি, মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য কার্ধকরী সভাপতি, আশুতোষ চট্টো- 

পাধ্যায় সহঃ-সভাপতি, স্থধীর রঞ্চন ভট্টাচার্য সম্পাদক, অশেষ কুমার ভট্টাচার্য ও মদনমোহন 

রায় সহঃ সম্পাদক, গৌরাঙ্গ ভট্টাচার্য গ্রন্থাগারিক, প্রণব কুমার ভট্টাচার্য কোষাধ্যক্ষ এবং অপর 
১* ব্যক্তিকে নিয়ে পাচ বছরের জন্য গ্রন্থাগারের কার্ধকরী সমিতি গঠিত হয় । 

বর্ধমান 

এরম, এ, এম, সি, ষ্টাফ ক্লাব। দুর্গাপুর । 
বিশ্বকর্মানগর “ছুর্গাপুরে মাত্র কয়েকখানা বই নিয়ে এই ক্লাবের গ্রন্থাগার বিভাগটির কাজ 

সুরু হয় গত বছরের গোড়ার দিকে । ইতিমধ্যেই গ্রন্থাগারে ইংরেজী, বাংলা ও হিন্দী 

পুন্তকের সংখ্যা আড়াই হাজারের বেশী হয়েছে। গ্রন্থাগারের অবৈতনিক পাঠকক্ষে বিভিন্ন 
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ভাষার দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকা রাখা হয়। গ্রন্থাগারের বর্তমান সবস্য সংখ্যা 
সাতশতেরও অধিক। প্রতিদিন সন্ধ্যা ৬-৩০টা থেকে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত গরশ্থাগারের কাজ চলে 
এবং প্রতিদিন ৪81৫ জন কর্মী বিনা পারিশ্রমিকে গ্রস্থাগারের কাজ করে থাকেন । কর্তৃপক্ষের 
এবং এই প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের উৎসাহ ও সহযোগিতা গ্রন্থাগারাটকে উত্তরোত্তর উন্নতির 
পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। 

মেদিনীপুর 
উমলুক জেলা গ্রচ্থাগীর। তমলুক। 

পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর জন্মদিবস উপলক্ষে ১৪ই নভেম্বর 
তমলুক জেলা গ্রন্থাগারে বিশ্ব-শিশু-দিবস পালন করা হয়। এ দিন বিকেল ৪টেয় স্থানীয় 
রামকৃষ্ণ মিশন সেবাআম বিছ্ালয়, হ্যামিন্টন হাই স্কুল, সাত্বনাময়ী গার্পস হাই স্কুল, টাউন 
স্কুল, শিশু-মেলা এবং স্থানীয় অধিবাসিবৃন্দের অকুগ্ঠ সহযোগিতায় প্রায় পাঁচশত শিশুকে 

নিয়ে পতাকা উত্তোলন, জাতীয় সঙ্গীত, শিশু সমাবেশ, সভা, আবৃত্তি, গল্প, নেহেরুর 

জীবনাদর্শ আলোচন। ইত্যাদি অনুঠিত হয়। বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিশুরা ছাড়াও এ সব 
বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও স্থানীয় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এইসব অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন । 

দুজন শিশু ছাত্র সভায় সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করে এবং তারা স্থচারু- 

রূপে সভার কার্ধ সম্পন্ন করে। গত বৎসরে অনুষ্ঠিত ক্রীড়া-প্রতিযোগিতায় কৃতিত্বের 

অধিকারীদের ৪৭টি পুরস্কার বিতরণ করা৷ হয়। 

জেলা-গ্রস্থাগারিক শ্রীরামরঞ্জন ভট্টাচার্ধ উপস্থিত সকল শিশুকে নেহেরুজীর আদর্শে 

নিজেদের চরিক্র গঠনে বিশেষভাবে উদ্বোধিত করেন। রাজকুমারী সাম্তবনাময়ী বিষ্ঠালয়ের 

নাসর্ণরী বিভাগের শিশু ছাত্র শ্রীমান পার্থপ্রতিম ভট্টাচার্ষের “আমাদের বাংলা দেশ” (সত্যেন্ 

নাথ দত্ত) ও পলিটল ষ্টার” ইংরাজী কবিতা আবৃত্তি এবং স্থানীয় রাজকুমারী বালিকা 

বিদ্যালয়ের ছাত্রী কুমারী বিধীকা দেবীর জওহরলালের জীবশী-আলোচন৷ বিশেষ আকর্ষনীয় 

হয়। সভার সভাপতি শ্রীমান অমিতাভ জানাও তার স্থন্দর ভাষণে সকলকে মোহিত করে। 
এই উপলক্ষে পণ্ডিত নেহরুর জীবন আলেখ্য ও শিশুদের উপযোগী পুস্তকাদির একটি প্রদর্শনী 
১৪ই নভেম্বর থেকে ২০শে নভেম্বর বেলা ২ট1 থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত চালু ছিল। 

হাওড়া 

জেল। কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার। হাওড় 

হাওড়া জেল! পাঠাগার সংঘের উদ্যোগে পরলোকগত জওহরলাল নেহেরুর জন্মদিবস 

উপলক্ষে কেন্দ্রীয় পাঠাগার ভবনে গত ১৪ই থেকে ১৬ই নভেম্বর তিন'দনব্যাপী শিশু ও 

কিশোরদের উপযোগী এক গ্রস্থ-গ্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। প্রত্যহ বেল! ৩টা থেকে 

রাজি.৭-৩৫টা পর্যন্ত, প্রদর্শনী খোলা থাকত। প্রতিদিন প্রদর্শনীতে আগত শিশুদের মধ্যে 
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ছুগ্ধ ও মিষ্টান্ন পরিবেশন করা হত। ১৫ই নভদ্বর সন্ধ্যায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার 
বিভাগের সহযোগিতায় শিশুদের উপযোগী চলচ্চিত্রপ্রদর্শনের আয়োজন করা হয়েছিল। 
এই ভিন দিনে বনুলংখ্যক শিশু, কিশোর ও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এই প্রদর্শনী দেখে গেছেন। 

হুগলী 

ত্রিবেণী হিতসাধন সমিতি সাধারণ পাঠাগার । ভ্রিবেণী। 
পাঠাগারের গঠনতন্ব সংশোধনের প্রয়োজন অন্ভৃত হওয়ায় গত ৭ই নভেম্বর পাঠাগারের 

এক বিশেষ সাধারণ-সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় গঠনতন্থ্বের কয়েকটি ধারার পরিবর্তন 
করা হয়। শিশুশ্রেণীর সভ্যদের জন্য অতঃপর বিনা্টাদায় পড়ার ব্যবস্থা হয়েছে। পূর্বে 
এদের মাসিক ১৫ পয়সা করে টাদা দিতে হত। অবশ্য সভ্যপদের জন্য এদের এক টাঁকা 
জমা রাখতে হবে৷ এছাড়া ২য় শ্রেণীর সভ্যগণকে অধিকতর স্থবিধা দানের উদ্দেশ্য ১০২ টাকা 
অবধি মূল্যের বই দেওয়া এবং ১০২ টাঁকা-উধ্ব" মূল্যের বইয়ের জন্য অতিরিক্ত 
৫ টাকা জমা রাখার এক সংশোধনী প্রস্তাব গৃহীত হয়। কেবলমাত্র ১২ মাসের স্থায়ী 
সদশ্যরাই ভোটদানের অধিকারী হবেন এবং ১৮ মাসের স্থায়ী সদস্যগণ নির্বাচন প্রার্থা হতে 

পারবেন বলে অপর একটি সংশোধনী প্রস্তাব গৃহীত হয়। ইতিপূর্বে নিয়ম ছিল যে, 
ভোটাধিকারী হবার জন্য নির্বাচনের দিন থেকে একাদিক্রমে তিনমাস পর্যন্ত সভ্য থাকতে হবে 
এবং নির্বাচন প্রার্থী হবার জন্য একাদিক্রমে ১২ মাসের সভ্য হতে হবে। 

গত ১লা ডিসেম্বর সমিতির পাঠাগারে সর্বভারতীয় সামাজিক শিক্ষাদিবস পালন করা 
হয়। শ্রীঅজয় কুমার মুখোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এই উপলক্ষে সভাপতি 
ছাড়াও পাঠাগারের সম্পাদক শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সর্বশ্রী। নীলমণি মোংদক, 
নিমাইাদ নাথ, অসীম কুমার বিশ্বাস, স্থনীল চক্রবর্তী প্রভৃতি তাদের ভাষণে সামাজিক শিক্ষা 
দিবলের তাৎপর্য বর্ণনা করেন। 

গ্রন্থাগার দিবস'-এর লথবাদ 

ঠরন্থাগার'"এর পরবর্তী সংখ্যার "গ্রন্থাগার দিবস” পালনের সংবাদ বিশেষ 
সংবাদ হিসেবে ছাপা! হবে। সংশ্লিষ্ট সকলকে অবিলম্বে এই সংবাদ পাঠাতে 
অনুরোধ করি। --জঃ গ্রঃ 

৩৬৩ 2010 140152055, 



পরিষদ কথ। 

" পরিষদের সান্ধ্য কার্ধালয়ে শ্রীবি, আই, পামার (8, 1. চ5৪17561 ) 

গত ১১ই ডিসেম্বর অপরাহ্ন ৪টায় ৩৩নং হুজুরীমল লেনে পরিষদের সান্ধা কার্যালয়ে 

ব্রিটিশ লাইব্রেরী আসোসিয়েশনের শিক্ষা-প্রাধিকারিক শ্রীআাই, বি, পামারকে চা-পানে 

আপ্যায়িত কর! হয়। এই অনুষ্ঠানে বু নবীন ও প্রবীণ গ্রস্থাগারিক উপস্থিত ছিলেন । 

অত্যন্ত ঘরোয়। পরিবেশে শ্রীধুত পামার প্রায় ছুই ঘণ্টাকা'ল্ পরিষদ কার্যালয়ে কাটান। বাংলা 

দেশের গ্রন্থাগারিকর্দের অবস্থা তথ এই রাজ্যের গ্রন্থাগার-ব্যবা' সম্পর্কে জানার জন্য তিনি 

বিশেষ আগ্রহ 'প্রকাশ করেন এবং পক্ষান্তরে ব্রিটিশ লাইব্রেরী আসোসিয়েশন সম্পর্কে বহু 
তথ্য জানান । জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগাঁরিক শ্রীওয়াই, এম, মূলে, “ইউ, এস, আই, এস"এর 

শ্রীমতী গ্রেস বান্কার, বৃটিশ কাউন্সিলের শ্রীম্যাকেঞ্রী শ্মিথ, ও গ্রন্থাগারিক শ্রীমতী রমলা 
যজুমদীর, সর্বপ্রী প্রমীল চন্দ্র বস্থ নিখিলরঞ্জন রায়, বোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, বিজয়ানাথ 
মুখোপাধ্যায়, বিজয়পদ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন । 

শ্রীযৃত পামার পরিষদ প্রকাশিত লাইব্রেরী ভাইরেক্টরীতে পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগারের সংখ্যা 

দেখে বিস্ময় প্রকাশ করেন এবং বলেন, স্বাধীনতার পূর্বে তিনি যখন এদেশে এসেছিলেন তখন 

তিনি এখানকার একটি মাত্র গ্রন্থাগারই পরিদর্শন করেছিলেন এবং তা হচ্ছে ম্তাশন্যাল 

লাইব্রেরী | 

কি করে সভ্য বৃদ্ধি কর! যায় এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, পর্িদের সম্ভাব্য সদন্তাদদের একটি 

তালিকা প্রস্তত কর! উচিত। তিনি বলেন, এতে বেশ স্থফল পাওয়া যায় । ২৮ বৎসর 

পূর্বে লগ্ডন লাইব্রেরী আযসোসিয়েশনের সস্ত সংখ্যা ছিল ৮৫০ জন? বর্তমানে এই সংখ্যা 
বহুগুণে বেড়ে গেছে। 

বাংলাদেশের গ্রন্থাগারিকদের বেতন ও মাদার প্রসঙ্গে তিনি বলেন লগ্ডন লাইব্রেরী 

আসোসিয়েশন ভার সদন্ডদের কম মাইনে হলে চাকুরী গ্রহণ না করতে নির্দেশ দেন এবং 

সভ্যরা এই নির্দেশ দৃঢ়তার সঙ্গে পালন করে থাকেন। তাছাড়া ওদেশে গ্রস্থাগারিক বা 
কারিগরী বিদ্যায় শিক্ষাপ্রাপ্তদের বেকার থাকতে হয়না । কিন্তু ভারতে তীব্র বেকার সমস্থ 

বর্তমান) এখানকার পরিষদ শ্াস্তাদের পক্ষে এই নির্দেশ পালন করা সম্ভব হবেনা । 

্রীযুত পামার জানান বুঁটিশ লাইব্রেরী আযাসোসিয়েশন সরাসরি ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন 

করেন না; কিন্তু কাউটি লাইব্রেরীয়ানদের আর একটি আযামোসিয়শন তা করে থাকেন । 

বৃত্তির মান সম্পর্কে এখানে কোন সমীক্ষা কর! হয়েছে কিনা তিনি জানতে চান। 

ওদেশে গ্রস্থাগারিক-বিনিময় এবং ইন্টার্ণশিপের ব্যবস্থা আছে। লিভারপুল পাবলিক লাইভ্রেরী 

প্রতি বছর একজন 'ইণ্টার্ণ গ্রহণ করেন। 
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ভালো বই প্রকাশের জন্য বুটিশ লাইব্রেরী আযামোসিশেন পুস্তক প্রকাশকদের মেডেলও 
দিয়ে থাকেন। বুঁটশ লাইব্রেরী আযাসোসিয়েশন কেবলমাত্র পরীক্ষাই গ্রহণ করে থাকেন, 
শিক্ষা দান করেন না। | 

“কমনওয়েলথের দেশগুলি থেকে আগত বিটেনে কর্মরত গ্রস্থাগারিকদের সঙ্গে স্থানীয় 
্রস্থাগারিকদের বেতনের কোন পার্থক্য করা হয় কিনা+_ এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীযুত' পামার 
জানান কোনরূপ পার্থক্য নেই। 

 শ্রীগণেশ ভ্টাচার্য ও শ্রীমতী মায়! ভট্টাচার্য 

পরিষদের কার্ধকরী সমিতির অন্যতম সদস্য এবং পরিষদ পরিচালিত গ্রন্থাগার বিজ্ঞান 

শিক্ষণ বিভাগের (সার্ট-লিব-কোর্স ) শিক্ষক শ্রীগণেশ ভট্টাচার্য বাঙ্গালোরের ডকুমেণ্টেশন 

রিসার্চ আযাওড ট্রেনিং সেন্টারের (0২০) সিনিয়র লেকচারার নিযুক্ত হয়েছেন । শ্রীভট্রাচার্য 
দীর্ঘকালব্যাপী পরিষদের সঙ্গে যুক্ত এবং বিভিন্ন সময়ে পরিষদের বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ পদে 
অপ্দিষ্ঠিত ছিলেন। ইতিপূর্বে তিনি সাহা ইন্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, স্কটিশ চার্চ 

কলেজ, ইপ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারে বিশেষ যোগ্যতার 
সঙ্গে কাজ করেছেন। 

পরিষদের অন্যতম উৎসাহী কর্মী ও শ্রীগণেশ ভট্টাচার্যের সহধয়িনী শ্রীমতী মায়! ভট্রাচার্যও 
একই সঙ্গে “ডি, আর, টি, সির গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হয়েছেন। শ্রীমতী ভট্াচার্য “সাহা 
ইনস্টাটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স-এর গ্রন্থাগারে কাজ করছিলেন । শ্রীভট্রাচার্য ও শ্রীমতী 

ভট্টাচার্ষের কর্মজীবনে মাফল্যের সংবাদে আমরা যেমন আনন্দলাভ করেছি তেমনি পরিষদের 

একনিষ্ঠ কর্মী এই দম্পতিকে হারিয়ে পরিষদের যে অপূরণীয় ক্ষতি হবে সে কথা ভেবে 
ছুঃখিত হচ্ছি। প্রায় এক বসরকাল আগে আর এক গ্রন্থাগারিক দম্পতি শ্রীঅরণ দাশগুপ্ত 

ও শ্রীমতী অশোক দ্রাশগ্প্ত (ধর) যখন দিল্লী চলে গেলেন তখনও আমরা অঙ্ুরূপভাবেই 
দুঃখিত হয়েছিলাম ! কিন্তু বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রের আহ্বানে আমাদের সহকর্মীদের প্রায়ই 
এইরূপ একস্থান থেকে আর এক স্থানে যেতে হবে। 

সাত্বনার কথা এই যে, নতুন কর্মস্থলেও এরা নিশ্চয়ই গ্রস্থাগার-বিজ্ঞানের চর্চায় নিযুক্ত 

থাকবেন এবং গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে বরাবর যুক্ত থেকে আমাদের সহকর্মী, সহধর্মী 
ও সহগামীরূপেই কাজ করে যাবেন। 

শ্রীগোবিদলাল রায় ও জ্ীজগদীশ দাহ! 

সম্প্রতি শ্রীগোবিন্বলীল রায় ও শ্রীজগদীশ মাহা জাতীয় গ্রন্থাগারের সহকারী গ্রস্থাগারিক 
নিযুক্ত হয়েছেন। এরা ইউনিয়ন পাবলিক মাভিস কমিশনের পরীক্ষার মাধ্যমে এ পদে 
নিযুক্ত হলেন। শ্রীগোবিন্দলাল রায় পরিষদের একজন কাউন্সিল সদশ্ত ও পরিষদ পরিচালিত 



১৩৭২ | পরিষদ কথা ২৮৯ 

গ্রন্থাগার-বিজঞান-গিক্ষণ বিভাগের (সার্ট-লিব-কোর”) শিক্ষক। তিনি ১৯৫৪ সালে 
কলকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয় থেকে গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানে ডিপ্লোমা পাশ করেন এবং ১৯৫৫ মালে 
জাতীয় গ্রন্থাগারে জুনিয়র টেকনিক্যাল ভ্যামিট্ট্াণ্ট হিসেবে টোকেন ১৯৬০ সালে তিনি 
,এম, এ পাশ করেন। - এছাড়া হিন্দী ও ফরাসী ভাষায় তিনি বিশেষ দক্ষত| অর্জন করেছেন। 
শ্রীরায়ের জন্ম ১৯২৩ সালে। শ্রীজগদীশ সাহা পূর্বে বেখুন কলেজ ও মহাঁকরণ গ্রন্থাগারে 
ছিলেন। কলকাতায় রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার প্রতিঠিত হলে শ্রীসাহা এর অন্যতম সহকারী 
্রস্থাগারিক নিযুক্ত হন। 

॥ বিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন _ছা রহাট্রা, হুগলী ॥ 
সর্বশেষ সংবাদে জানা গেছে, বিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার মন্মেলন উপলক্ষে হুগলীর অতিরিক্ত 

জেলা শাসক শ্রীমজিত কুমার ঘোড়ই-এর সভাপতিত্বে এক শক্তিশালী অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত 
হয়েছে। চন্দননগরের মহকুম! শাসক, হুগল্জীর জেলা সমাজশিক্ষা অধিকতা, জেলা পরিদর্শক, 
জেলা! গ্রস্থাগারিক (চু'চুড়া); হরিপাল, সিদ্ধ ও তারকেশরের ব্লক ডেভেলপমেন্ট অক্ষিসারগণ 
এই নমিতির সহ:সভাপতি এবং দ্বারহান্টা রাজেশ্বরী ইনটিটিশনের প্রধান শিক্ষক ব্রদ্মচারী 
জ্যোতির্ময় চৈতন্য সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন । 

সম্মেলনের বিভিন্ন কর্ম স্থচারুরূপে সম্পন্ন করবার উদ্দেশ্টে স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিদের 
নিয়ে প্রচার ও কর্মসুচী নির্ধারক, আবাস ও স্বাচ্ছন্দ বিধান, রম্ধনশালা ও ভাগার, হিসাব 
ও অর্থ, মগণ্ডপনজ্জা, যানবাহন ও পরিভ্রমণ, আমোদ-প্রমোদ, চিকিৎসা ও বাস্থ্যরক্ষা, 
স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী, দপ্তর, অর্থ সংগ্রহ ও তত্বাবধায়ক ইত্যাদি বারটি উপসমিতি গঠি 
হয়েছে । | 
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রাংল৷ দিশু সাহিত্য ৪ প্রন্থগজী 
শ্রীমতী বাণী বন্দু সংকলিত 

১৮১৮ থেকে ১৯৬২ সাল, দীৰঘ* ১৩3 বছরে প্রক..শত বাংলা 
শিশযগ্রন্হের প্রমাণ্য তালিকা । 

বইয়ের লেখক, নাম, বিষয় ইত্যাঁদ বর্ণনৃক্রমে 'ীবন্যস্ত এবং 

ডঃ নীহার রঞ্জন রায়ের পরিচায়িকা সংবলিত 

গ্রন্হপঞ্জটির আকার £ রয়াল অ.ট পোজ । ৪৫০ পৃষ্ঠা । ২৭টি আট শ্লেট । 

সুদৃশ্য আধা কাপড় বাঁধাই | 

পাঁশ্চমবঙ্গ সরকারের অর্থানূকৃলো এই সহপাঁরকাঁজ্পত, আঁত প্রয়োজনশয় 
সম্যাদ্রত গ্রন্হপঞ্জগটর প্রকাশ সম্ভব হয়েছে । মূল্য সাত টাকা । 

বলীয় গ্রন্থাগার পরিষদ 
কলিকাতা-১৪ 

বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে আগনার গ্রন্থাগার গড়ে তুলুন 

আধুনক প্রথালগতে গ্রন্হাগারকে পাঁরচালত করতে হোলে প্রথমেই প্রয়োজন 
শিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মী এবং আধাীনকতম সাজ-সরঞ্জাম ও আসবাবপত্রের । এদেশের 
গ্রন্হাগারের অবস্হা ও প্রয়োজন অনুযায়শ নানা রূপ সরঞ্জাম যথা, আযল্পেসন রোজার 

ক্যাটালগ কাডণ ডেট লেবেল, বুক-কাড” কাড-ক্যাঁবনেট, স্টিল র্যাক, বক সাপোট 

ইত্যাদ অমরা সযত্ে ব্যবহার করে থাঁক। হীাতমধ্যে পাঁশ্চমবঙ্গের 'বাভন্ন জেলা 
ও অন্যান্য রাজ্যের ছোটবড় নানা ধরণের সরকারী ও বেসরকারণ প্রাতষ্ঠানে গ্রন্হাগারের 

আধ্াীনক সরঞ্জাম ও আসবাবপত্র সরবরাহ করে আমাদের প্রাতষ্ঠান সুনাম অন 

করেছে। 

ধবস্তুত ববরণের জন্যে পত্রালাপ করতে অনুরোধ জানাই । 

মুকন্াকো এণ্ড এজেল্গা 
৬) শশখারীটোল। রী, কলিকাতা-১৪ 

ফোন 2 ২৪-৪৬৮৭ 



গ্রহাগার 

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের যুখগ্র 

সম্পাদক-_নির্শলেন্দু মুখোপাধ্যায় 

সদ ৮ শশী শি াপপাসপেপপাশ ওশেন আলতা পপ 72০ 

|] ১৩৭২, ঘাহিতা বর্ষ ১৫, সংখ্যা ৯ ] 

1 সম্পাদকীয় ॥ 

বিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন 

২ই কেক্রুয়ারী বিশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন উপলক্ষে বাংল! দেশের বিভিন্ন 
নিধিবুন্দ ও আম:ইত অতিথিবর্গ হুগলী জেলার দ্বারহাট্রায় সমবেত হবেন। 

মম্মেলনে পবিষদের বাক্তিগত সদশ্তগণ এবং পরিষদের অন্তর্ুক্ত প্রতিষ্ঠানের 
প্রতিন্বিব্াই অধিক সায় যোগ দিয়ে থাকেন । তবে বেশ কিছু সংখ্যক এমন 

প্রতখনিধিও থাকেন ধারা পরিষদের স্দন্ত নন বা পরিষদের সঙ্গে কোনরপেই যুক্ত নন। এব 

আসেন হষতো। কেউ পরিষদের আদর্শে উদ্ধদ্ধ হয়ে, কেউ হয়তো গ্রন্থাগানু বা গ্রন্থদরদী 

বলে, আর বেশীরভ।গই পশ্চিমবঙ্গের অসংখ্য 'জনপরিচালিত” গ্রস্থাগারের সঙ্গে হয়তো! 

কোন না কোন ভাবে যুক্ত বলে। অবশ্য পরিষদের সন্ত নন কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, বিশেষ 

গ্রন্থাগার প্রভৃতির কিছ কিছু কর্মী সম্মেলনে যোগদান করে থাকেন দেখা গেছে। 

কয়েক মাস পৃবেও দেশে যে জরুরী অবস্থার উদ্ভব হয়েছিল তাতে এ বখ্সর এ ভাবে 

আমরা আমাদের বাধিক সন্মেলশনে আবার মিলিত হতে পারব এ আশ! ছিল না। যদিও 

আমর! সংকট উত্তীর্ণ হঘ়ে এসেছি কিন্তু তার অশুভ ছায়া একেবারে অপসারিত হয়েছে 

একথ| জোর করে বলা যাগ নী। তবু যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে এতে সকলেই 
আনন্দিত হবেন। 

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ যেমন এক এতিহ্বাহী প্রতিষ্টান তেমনি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার 
সম্মেলনেরও এক সুদীর্ঘ ইতিহাম রয়েছে। এখন যেমন প্রতি বখ্সরই বাংলাদেশের এক 

একটি জেলায় সম্মেলন অনুষিত হচ্ছে বরাবরই কিন্তু তেমনটি হয়নি। ১৯৫৩ সালে আচার্য 
ডঃ স্থনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে শান্তিপুরে যে সপ্থম গ্রন্থাগার সম্মেলন হয়েছিল 

তারপর থেকে শ্যামপুরের উনবিংশ সম্মেলন পর্যন্ত গ্রতিবছরই বাংলাদেশের বিভিম্ন জেলায় এই 
সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে । কিন্তু ১৯৫৩ সালের আঁশের সম্মেলনগুলি অনুষ্ঠিত হয়েছে 

পে সরি ২ এ 
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অনিয়মিতভাবে। ১৯২৫ সালে প্রথম নিখিল বঙ্গ গ্রন্থাগার সম্মেলন কলকাতার আযালবার্ট 

হলে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই সম্মেলন থেকেই নিখিল বঙ্গ গ্রন্থাগার পরিষদ গঠিত হয় । 

এই পরিষদের সভাপতি হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সহঃ-সভাপতিগণ হলেন মিঃ ভ্যান 

ম্যানেন, তুলসীচরণ গোস্বামী, সরলা দেবী চৌধুরাণী ও কুমার মুনীন্্র দেব রায় মহাশয় 

এবং হ্থশীল কুমার ঘোষ সম্পাদক হয়েছিলেন । পরবর্তা কালে বন্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনগুলির 

গণনায় পূর্বের তিনটি সম্মেলনকে বাদ দিয়ে গণন1 করা হয়। নিখিল বঙ্গ গ্রন্থাগার 

পরিষদ ৬ বংসরকাল সক্রিয় ছিল। ১৯৩৩ সালে কলকাতায় ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ 

গঠিত হবার পর বঙ্গীয় পরিষদূকে পুনজীবিত করা হয় এবং নাম রাখা হয় “বঙ্গীয় গ্রন্থাগার 

পরিযদ'। ১৯৩৫ সালের ১৯শে আগষ্ট পরিষদের নতুন গঠনতন্্ গৃহীত হয়। পরবর্তী 

কালে কয়েকবার এই গঠনতন্ত্র সংশোধন করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ১৯৩৭ সালে কলকাতার 

আশুতোষ হলে অবিভক্ত বঙ্গের তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী (মরহুম) জনাব ফজলুল হক সাহেবের 

সভাপতিত্বে যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেই সম্মেলনকেই এখন প্রথম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার 

সম্মেলন বলে ধরা হয়। এ সময়ে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি ছিলেন কুমার মুনীন্ 

দেব রায় মহাশয় এবং সম্পাদক তিনকড়ি দন্ত। ১৯৩৭ সালের পরে এই সম্মেলনগুলি 

যথাক্রমে ১৯৩৮১ ১৯৪১১ ১৯৪৪১ ১৯৪৬, এবং ১৯৫০ সালে অনুষ্ঠিত হয়েছে। 

বাংলাদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের জন্মদাতা হুগলী জেলা - এই জেলা বাংলাদেশের 

্রস্থাগারিকগণের তীর্থ ক্ষেত্র । দ্বারহট্রের আগামী বিংশ সম্মেলন হবে হুগলী জেলায় বঙ্গীয় 

গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে দ্বিতীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন। ১৪৪১ সালে হুগলী জেলার 

বঁশবেড়িয়ায় শ্রীযৃক্ত বি, আর, সেন মহাশয়ের সভাপতিত্বে তৃতীয় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন 

অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সম্ভবতঃ খুব কম সংখ্যক লোকের স্বৃতিতেই পঁচিশ বছর আগেকার 

সেই সম্মেলনের কথা জাগরুকরয়েছে । এ সম্মেলনের বছবে যে শিশু জন্মগ্রহণ করেছিল সেও 

আজ ২৫ বছরের যুবকে পরিণত হয়েছে । যে সব যুবক এ মন্মেগনে যোগদান করেছিলেন 
তারা এখন প্রোৌঢত্বের প্রান্তে উপনীত হয়েছেন; আর এদের ভেতর ধার৷ ছিলেন অধিকতর 
পরিণত বয়স্ক তার! বৃদ্ধদশায় উপনীত হয়েছেন; আর অনেকে ইহধামই ত্যাগ করেছেন । 

তবু যদি কেউ দুই সম্মেলনেরই প্রত্যক্ষদর্শী হন তার পক্ষে একাঁল ও সেকালের হুগলী জেলার 
ছুই সম্মেলনের তুলনা! করে দেখা হয়তো সম্ভব হবে । 

বর্তমানে অনেকের ধারণা, এইরূপ সম্মেলন অনুষ্ঠানের খুব বেশী সার্থকতা নেই । বৃত্তি 

কুশলীদের সম্মেলন যেরূপ গুরুত্বের সঙ্ষে অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত বর্তমানের সন্মেলনগুলিতে 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা করা হচ্ছে না। সম্মেলনের প্রতিনিধিগণ নতুন স্থানে গিয়ে স্থানীয় 
দৃশ্য দেখতেই ব্যস্ত হয়ে পড়েন, বৃত্তিমূলক সমস্াগ্রলি যথোচিত গুরুত্ব সহকারে আলোচনার 
উপযুক্ত আবহাওয়া! অধিকাংশ ক্ষেত্রেই থাকে না। তাই অনেকের মতে জেলায় জেলায় না 

হয়ে এ ধরণের সম্মেলন যদি কলকাতাতেই অন্ঠিত হয় তবে তা উপযুক্ত গুরুত্বের সঙ্গে 
অনুষ্ঠিত হতে পারে। 
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সাধারণতঃ বৃত্তিমূলক সম্মেলনগুলির ছুটি দিক থাকে : (১) এর সামাজিক দিক অর্থাৎ 

পরম্পর মেলামেশা ও ভাববিনিময়ের মধ্য দিয়ে পরিষদের জনসংযোগের ক্ষেত্রকে প্রসারিত করা 

(২) এর বৈজ্ঞানিক দিক অর্থাৎ বৃত্তিগত প্রয়োগ-কৌশল সম্পর্কে সমস্তাবলীর আলোচন৷ 
করা। সম্মেলনের সার্থকতার বিচারের সময় মনে রাখতে হবে যে এই ছুটি দিকেরই সমন 
প্রয়োজনীয়তা আছে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন বাংল! দেশের বিভিন্ন জেলায় আহ্বান 
করার রীতি ধারা প্রবর্তন করেছিলেন তীরা যে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন এবং সে সময়ে যে এর 
প্রয়োজনীয়তা উপলদ্ধি করেছিলেন একথা একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে । তাছাড়া 
গোড়ার দিকের সম্মেলন গুলি কলকাতাঁতেই অনুষিত হয়েছিল । তাহলে পরবর্তাকালে এগুলি 

বিভিন্ন জেলায় করার প্রয়োজন কেন হল? কলকাঁতীগ্র মন্মেলন হলেই সেই সম্মেলন 

উপযুক্ত গুরুত্বের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হবে বলে ধাঁদের ধারণা তাদের কাছে শুধু একটি জিজ্ঞাসা : 

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বাঁধিক সাধারণ সভাঁতো৷ কলকাতাঁতেই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে এবং 
এটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার কিন্তু কতজন প্রতি বংসর এতে উপস্থিত হয়ে থাকেন? যুক্তি 
হিসেবে অনেকে বলতে পারেন কমসংখাক লোক হলেও এই লোকগুলি যথার্থ গ্রন্থাগার 

আন্দোলনের আদর্শে উদ্বদ্ধ। কিন্তু একথা সকলেই ম্বীকার করবেন যে বাধিক সাধারণ 

সভার থেকে প্রতি বসরই সম্মেলনে যে জনসমাগম হয় তার চেহারা আলাদা । আমরা কি 

নতুন নতুন লোকের ভেতর গ্রন্থাগার আন্দোলনের বাণী ছড়িয়ে দিতে চাই না? সম্মেলন 

প্রতি বর যদি কলকাতাতেই হয় তবে তান চেয়ে নীরম এবং একঘেয়ে জিনিস বোধ 

হয় আর কিছু হতে পারেনা । তাছাড়া জনসংযোগের কথা বিচার করলেও বিভিন্ন স্থানে 

সম্মেলন করার অপরিসীম গুরুত্ব রয়েছে । 

অনেকের মতে আবার ব€্মাঁনের পন্মেশনগুলির অধিকাংশই সরকারী পৃষ্ঠপোবকতায় 

সম্পন্ন হচ্ছে বলে জনসাধারণের স্বতঃস্ফৃ্ত সহযোগিতা পা] যাচ্ছেনা । যে উদ্দেশ্যে এই 
সম্মেলন প্রতি বছর এক এক দশায় অন্ডগিত হয় অথাৎ এই সম্মেলন থেকে স্থানীয় জন- 

সাধারণ গ্রন্থাগার আন্দোলনের আদর্শে উদ্ব,দ্ধ হবেন _মন্মেলনের মেই উদ্দেশ্য সকল হচ্ছে 

কিনা এ সম্বন্ধে এর! সংশগ্ব গ্রকাশ করেন । 
এশছি 

পূর্বেই বলা হয়েছে এখন ঘেমন সন্মেলনগুলি প্রতি বছুরই অগ্ঠিত হচ্ছে বরাবরই এট তেমন 

হয়নি এবং একথাও সত্যি যে এখন সরকারী লহযোগিতাত সম্মেলনের অগথষ্টান কর! সহজসাধ্য 

হয়েছে বরাবর এটি তেমন সহজলাধ্য ব্যাপান্ন ছিলনা । গ্রন্থাগার ব্যাপারে অগগ্রহী লোকের 

সংখ্যাটা এক একটি সম্মেলনের পরে হু হু করে বেড়ে যাবে এরূপ আশা করা বাতুলতা । 

প্রতীচ্যের অগ্রসর দেশগুলিতেও গ্রন্থাগার ব্যবহারকারী লোকের সংখ্যা শতকরা ৫* ভাগও 

নয়। আমাদের দেশে তে। শিক্ষিত লোকের সংখ্যাই শতকরা তিরিশেরও কম। স্থতরাং 

আমাদের এরূপ একটি মোহ থাকা উচিত হবেনা যে এই সব সম্মেলনে স্থানীয় জনসাধারণের 

বিরাট অংশ এসে স্বতঃক্কুর্তভাবে যোগ দেবে। প্রতি জেলায় সম্মেলন কালে যদি কিছু 

মংখ্যক লোঁককেও গ্রন্থাগার আন্দোলনের সমর্থকরূপে পাওয়া যায় ভবে সেটাই পরিষদের লাত। 
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আমাদের দেশের বিদেশী শাসক সম্প্রদায়ের অনেকে ব্যক্তিগতভাবে বিদ্যোৎসাহী হলেও 

সাধারণভাবে সর্বজনীন শিক্ষাবিস্তারে এবং গ্রন্থাগার স্থাপনে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন না 
স্বাধীনতার পরেও যে দেশের সকল স্থান হতে পুরাতন আমলাতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী একেবারে 

অপহ্ত হয়েছে একথা জোর করে বলা যায় না। দেশে একদিকে সামগ্রিক শিক্ষার ভিত্তি 

রচিত না হলে এবং উপযুক্ত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা না থাকলে দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নতির কথা কল্পনা 

করা যায়না । এদিক থেকে স্বাধীনতার পরে দেশে গ্রন্থাগার বিস্তারের সরকারী পরিকল্পনা 

নিশ্চয়ই একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ । পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় গ্রন্থাগার সম্প্রসারিণ কিভাবে 

হওয়া উচিত সে বিষয়ে অবশ্য পরিষদের স্বনিরদিষ্ট বক্তব্য রয়েছে। বিভিন্ন জেলায় অন্কিত 
গ্রন্থাগার সম্মেলনে রাজ্য সরকারের গ্রন্থাগার সংক্রান্ত বিভিন্ন কাজের সমালোচনা করে পরিষদ 

ইতিপূর্বে প্রস্তাবাদিও পাশ করেছেন । তাছাড়া গ্রন্থাগারিকগণেব উপযুক্ত বেতন ও মর্যাদার 

প্রশ্নে, সমাজ শিক্ষা অধিকারের শাখা হিসেবে জেল! গ্রন্থাগারগুলি পরিচালিত হওয়ার 

ব্যাপারে, জেলা গ্রন্থাগারগুলিকে নিঃশুন্ধ করার প্রে, জেলা গ্রন্থাগারের পরিচ!লন কমিটিতে 

গ্রশ্থাগারিককে সম্পাদক করার প্রশ্নে, গ্রন্থাগার আইন প্রবতনের জন্য, বিশেষ করে জন- 

পরিচালিত গ্রন্থাগার ও সরকার প্রতিষ্িত গ্রন্থাগারের সমন্বয় সাধনের ব্যাপারে এব আরো 

অনেক বিষয়ে সরকার ও গ্রন্থাগার পরিষদের মধ্যে দৃষ্টি ভঙ্গীর পাথক্যও আছে। কিন্তু তাই 

বলে সরকারের সঙ্গে পরিষদের সহযোগিতার ক্ষেত্র কোথাও একেবারেই নেই একথা মনে 
করলে ভূল করা হবে। সম্মেলনে শুধু সরকারের সমালোচনা করেই পরিষদের কর্তব্য শেষ 

হয়না । পরিষদ আঁশ! করেন যে, বাল! দেশে স্ুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থান্র গ্রণঙনে সরকার 

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মত প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্কার অভিজ্ঞত।কে কাঁজে লাগাবেন । 

অনেকের ধারণা, পরিষদের গৃহনির্াণের জন্ত সরকার অণ সাঁহাধ্য করেছেন বলে পরিষদ ভার 

ত্বাতন্ত্য এবং স্বাধীনতা হারিয়েছেন । অরকার মে শুধু গহনিদদীণের বা।পারেই অণমাহাষা 

করেছেন তাই নয়, পরিষদের অনেক কর্মগ্রচেষ্টাকেই যেমন, পুজক ৪ পিক প্রকাশ, গ্রন্থাগার 

বিজান শিক্ষণ প্রভৃতির জন্য পারিষ্ণকে নিয়মিত অপ সাহাখ্য করে গাকেন | এভে কবে 

সরকার তাঁর কর্তব্যই পালন করেছেন যদি তা না করতেন ব: এ ধ্যাপানে শরকার উদাশীন 

হতেন তাহলেই বরং ক্ষোভের কারণ ঘটত। 

বর্তমানে গ্রতীচ্যের অগ্রসর দেশগুলিতে একক এব পিচ্চিন্ন গ্রন্থাগাদের পগিবণ্জে কুমংব 

গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়েছে । আমাদের দেশে যে একটি কেন্দ্রীভূত স্থুসংপদ্ধ গ্রন্থাগার 

ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । আমাদের বিংশ বঙ্গীয় গ্রস্থাগাপ 

সম্মেলনের আলোচ্য মূল গ্রবন্ধ-- পশ্চিম বঙ্গের স্থসংবদ্ধ গ্রস্থাগার ব্যবস্থা" আশ! করি উপযুক্ত 

গুরুত্বের সঙ্গেই আলোচিত হবে। এরই সঙ্গে অন্য আলোচ্য বিষয় রয়েছে বিদ্যাপগ্ন 

্স্থাগার”_-তাঁও কম গুরুত্ব পূর্ণ নয়। প্রতি বৎসর সঃম্পলনে আমর1 এরপ গুরুত্ব পুর্ণ 
সমন্তারই আলোচনা করি এবং আমাদের বাৎসরিক কাজকর্ষেরও হিসেব-নিকেশ করে থাকি। 

বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রতিনিধিরা এসে তীর্দের অভিজ্ঞত। ও মতামত বিনিময় 
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করেন। এর কোনই মূল্য নেই একথা বলা চলেন! । তবে আমাদের সম্মেলন যেমন 
টিলেঢালা এবং অগোছাল ভাবে হয়ে থাকে তাকে চেষ্টা করলে সুশৃঙ্খল এবং আরও 
কার্ষোপযোগী করে তোলা! যায় কিনা একথা ভাবতে হবে। বিপুল উৎমাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে 
এক একটা সম্মেলন করে কতকগুলি প্রস্তাৰ পাশ করেই যদ্দি আমরা নিশ্চিন্ত থাকি তবে 

সম্মেলনের সার্থকতা খুবই কম একথা স্বীকার করতেই হয়। 

প্রতিটি মন্মেলনে পূর্ববতী সন্মেলনের মুলায়ন করার ব্যবস্থা থাকলে ভাল হয়। 
পূর্ববর্তী সম্মেলনে অভ্যর্থনা সমিতির পদ্স সংখ্য। কিরূপ ছিল, কত প্রতিনিধি যোগ 

দিয়েছিলেন, তাদের ভেতর কতজন পরিষদে সদ্গ এব কতজন নন, কতজন দর্শক 
ছিলেন, কতজন অতিথি এব, মংবাদপন্দের গ্রত্িনিপি ছিলেন, কতঙ্গন সহযোগী পরিষদ গলির 

( 099001916 11101710015 ) সদ্য ছিলেন, কতজন বৃক্ষ] বন্ৃত! কবেছিলেন, সম্মেলনের কয়টি 

অধিবেশন হয়েছিল এবং 'এই অধিবেশন গ্রলিতে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্য! কত, কতজন 

গ্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন, কত্ত নি 447 গলি গ্রদর্শনী হয়েছিল এবং অন্যন্য 'তখা আমরা যদি তুলন৷ 

মশক ভাবে বিচা কবে দেখি তবে বোব হয় ভাগ রী সম্ভব ন। হপে মাম্মলনের পরে 

এই সব 'ভখাও যি শঠিকভাবে পরিষদের হখপত্রে প্রকীশ করা হয় তবে অনেক কাজ হয়। 
রী 

উনবিংশ বপীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে আমাদের ফি কমে আমর। খাতনাম। নৃতত্ববিদ ও 

সমাজতাদ্দিক পগ্িত অধ্যাপক নির্মল বস্তু আহাঁশযকে মভাপভিকপে পেয়েছিলাম । এ বৎসর 

€/ 

এ রানির টা নারায়ণ চন্দ রর মহাঁশরকে মভাপতিরূপে পাব । তিনি ষে 

তার স্থদীর্ঘকালের অভিজ্ঞতালন বিচারশক্তি দিয়ে এই সম্মেলনকে পঠিক পথে পরিচালিত 
বরলেন এ পিশয়ে আমাদের বিন্ুমাহ সন্দেহ নেই | 
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দিলা মুখোপাধ্যায় 

জন্তর অন্তর নেই, তার আছে বাহির--সে চিরকালই “অন্য” । তার নিজের ঘর নেই, 

তার ভিতর বলতে কিছু নেই। ধরা যাঁক, জন্তু তার চারপাশকে তুলল -ধরা যাক; সে 

তার বাহিরকে অগ্রাহহ করল। তাঁ হ'লে তার আর কোথাও যাঁবার স্থান থাকে না, তার 

নিজের কৌন ঘর নেই, যা! পৃথিবী থেকে ভিন্ন। তার পারিপাশ্বিক অবস্থা থেকে নিজেকে 

আলাদা করে নিলে প্রাণী বলে তার আর অস্তিত্ব থাকে না । যতক্ষণ তার অস্তিত্ব থাকে 

ততক্ষণ তাকে “অপর” হয়ে থাকতে হয়_সব সময়ে মে অপরের প্রভাবে প্রভাবান্বিত, 

অপরের ভয়ে ভীত। 

মানুষের ভিতর এবং বাহির দুই-ই আছে; "সে ইচ্ছা করলে বাহিরের সকল প্রভাব থেকে 

নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে নিজের অন্তরে প্রবেশ করতে পারে । বাহিরে সে সামাজিক মানুষ, 

অপরের প্রভাবে সে প্রভাবান্বিত, অপরের ভয়ে সেও ভীত, তা হ'লেও তার স্বাধীন ব্যক্তিত্ব 

আছে। তার স্বাধীন ইচ্ছা আছে, এবং মেই কারণেই মানুষ জন্ত থেকে ভিন্ন। মাঙ্গুষের 

এই স্বাধীন সত্তার উপলব্ধিই মানুষকে মানুষ করেছে । 

মানুষ সামীজিক জীব । সে দিক থেকে মানুষের নানা ধরণের চাহিদা থাকে | কিন্ত 

মানুষের সকল চাহিদা তার ব্যক্তিগত ইচ্ছা অনুযায়ী চাহিদা নয়। সে চাহিদা তার 

সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত অর্থাৎ মে চাহিদা তার সম্পূর্ণ স্বাধীন ইচ্ছানুযায়ী প্রকাশ পায় সেই চাহিদ।- 

কেই তার ব্যক্তিগত চাহিঘা বলা যেতে পারে। যেমন ধরুন ফ্যাসান! আঁজকালিকার 

যুবকেরা প্যান্ট পরে, মেয়েরা দেহের কিছুটা বার করে রাখা যাঁয় এমন ব্লাউজ পরে। ছেলেরা 

সম্মুখ দিকে কাজ করা 5৩257 পরে । কিন্তু তারা কেন পরে? ওএ প্রশ্ন উঠলে বলতেন্হয় 

লোকে পরে তাই পরে। অর্থাৎ তারাই বলবে, এ ৫০ ৮9০29521015 00179” তা হলে মানুষের 

ফ্যাসানের দরুন য| চাহিদা তা৷ তাঁর ব্যক্তিগত চাহিদা নয়। এ চাহিদাটা1! জোর করে 

চাপিয়ে দেওয়! হয়েছে । সে জনসাধারণের একজন-স্ৃতরাং জনসাধারণের দ্বারাই সে 

। পরিচালিত--জনসাধারণের ইচ্ছাই তাঁর ইচ্ছা । তাঁর নিজস্ব ৫০1০৩ বলতে কিছু নেই। 

সে নিজেই জনসাধারণ । 

আধুনিক সমাজে ব্যক্তির ব্যক্তিগত ব্যক্তিত্ব নেই কিন্তু জনসাধারণের ব্যক্তিত্ব আছে। 

ক্থতরাং জননাধারণ মানুষের ইচ্ছা, অনিচ্ছা, চিন্তা, তার প্রবণতা, সব কিছুকেই পরিচালিত 

ফরছে। জনসাধারণ থেকে ব্যক্তি যদি নিজেকে আলাদা করে নিতে যায়, তা হ'লে তাকে 

আর খুঁজে পাওয়া যায় না। তবুও মানুষ তাঁর এই শক্তির ব্যবহার করতে পারে। তার 
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এই শক্তির ব্যবহার করার প্রয়োজন হয় পাঠের ক্ষেত্রে। কেউ যখন বই পড়ে তখন তাকে 

জনসাধারণ এমন কি পৃথিবীকে পর্ধন্ত ভুলতে হয়। বই-ই হয় তখন তার পৃথিবী । সম্পূর্ণ 

ভাবে একা তাকে বইয়ের বিষয়বস্তকে স্ৃক্ক থেকে শেষ পর্বন্ত স্ষ্টি করতে হয়। তখন সে 

নিজেই হয় বইখানির স্ক্টিকতা। এবং এ স্থষ্টি হয় তার ব্যক্তিগত সৃষ্টি 

"গ্লৃতি গ্রস্থাগারেই বিভিন্ন ধরণের পাঠক আমেন তাদের বিভিন্ন প্রকারের চাহিদা নিয়ে” 
একথ। যর্দি সত্য হয় তা হ'লে আমরা একথা বলতে পারি যে পাঠের ক্ষেত্রে চাহিদ প্রত্যেক 

ব্যক্তির আলাদা এবং রুচি প্রত্যেক ব্যক্তির আলাদা । তা হ'লে একথাও আমরা বলতে 

পারি পাঠের চাহিদা আর ফ্যাপানের চাহিদা এক নয়। ফলে পাঠ ও ফ্যাসান এক হ'তে 
পারেনা । স্বতরাঁং 001510109  7০৮195 যদি বলে থাকেন “ঠিক যেমন পোষাঁক 

পরিচ্ছদে**.... পুস্তকের ক্ষে2েও ফ্যাপনের চলন পরিলক্ষিত হয়”, তা হ'লে তা ভূল বলা 

হয়েছে না হয় তিনি ফ্যাসান ও পাঠের রুচির ক্রম-ব্বিতনের কারণ গভীর ভাবে চিন্তা করে 

দেখেন নি।১ 

তবে একথা সত্যি যে, এক একটা যুগ অন্যায়ী মানুষের মধ্যে এক এক ধরণের পাঠের 

চাহিদ1 দেখা দেয় এবং যুগের চরিত্র পরবেক্গণ করে পাগ্ের চিত্র কিরূপ হ'বে তা বলা 

যায়। এ বিষয়ের উপর গগ্রন্থাগার' পত্রিকায় কথেকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হযেছে । সুতরাং 

সে বিষয়ে এখানে উল্লেখ করা নিশ্পয়োজন মনে করি। 

ফ্যাসান ও পাঠের কচির মধ্যে তো ফোন মিল নেই-ই উপরন্থ এ-ছুট পরস্প্র-বিরোধী । 
ফ্যাসান মান্তষকে এক ছাচে ঢালবার চেষ্টা করে__ অর্থাৎ বেশ-ডুষ!, খাওয়াঁপরা, শেষে এমন 

কি, প্রেমের ক্ষেত্রে দেখা যায় ফ্যাসান বাক্তির মংগে নর যাতে কোন তফাৎ না থাকে 

তার চেষ্টা করে। অত ফ্যামান চেহী করে মান্তষের ভিতরটা সম্পূর্ণভাবে নষ্ট করে তাকে 

বাহিরের বন্ত করতে । কিন্তু পাঠের কাজ সম্পূর্ভবে ফ্]াসানেগ বিরোধী কারণ পাঠ প্রত্যেক 

ব্যক্তির মধ্যে তার ভিতরকে গড়ে তুলে ভার ব্যক্তিহ্বকে সম্পূর্ণভাবে মুক্তি দেবার চেষ্টা করে 
_ফলে ব্যক্তি থেকে ব্যক্তির মধ্যে এস্কটা দূরহু হুষ্টি করে) এই দূরত্ব বা ভিন্নতাই 

মানুষের সমাজে ক্রমনিবতন ও উন্নতি ণিে আমে । 
ফ্যাসানের হ্থটি অনুকরণে । পাঠের স্পৃভার স্থষ্টি শক্তিগত প্রয়োজনে । সেই কারণে 

কোন ফ্যাসানই বহুক'ল স্থায়ী হয় না। জামা-কাপন্ডের ফ্যাসান ইউরোপে প্রায় প্রতি 

বছরেই পরিবর্তন হয় তার কারণ ব্যবসাদারেরা শতুন 501০-এর চলন করবার চেষ্টা করে 

তাদের ব্যবসার খাতিরে ৷ কিন্তু পাঠের স্পৃহা পাঠের রুচি সম্পূর্ণভাবে নিতর করে সামাজিক 
ও কৃষ্টির ক্রমবিকাশের উপরে এবং এই ক্রমবিবর্তনের সঙ্গে মানুষের অনৈতিক অবস্থা! 
ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত । ঠিক এই কারণে অনেক চিন্তাশীপ বাক্তি গ্রন্থাগারকে [2০0107)10 

[751600101) আখ্য। দিয়ে থাকেন । পাঠের রুচি সাবারণতঃ ফ্যাানের মত বছরে বছরে 

১। গ্রস্থাগারের “অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রযুক্ত সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়ের “পাঠরুচি ও 
পাঠস্পৃহ! £ দিগদর্শন, প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য । 
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পরিবতিত হয় না। কারণ মানবসমাজে গ্রন্থাগারের সক থেকে আজ পর্বস্ত পাঠের রুচিকে 
চারটি ভাগে ভাগ করা যায় আধ্যাত্মিক বা! ধর্ম সম্বন্ধীয় পাঠ হ'লো প্রাচীন যুগের পাঠ, এর 

পরের যুগে মাগষের সমাজে এল কৃষ্টি সম্বন্ধীয় পাঠ এবং সমাজের মধ্যে স্থান করে নেবার জন্যে 
পাঠ-- এ যুগটাঁ হলো 901701085র যুগ এবং এই যুগেই আসে ০9711960526017 

192011-এর যুগ । আমাদের দেশে চগেছে এখন এই শেষের যুগ। (0010106052019 

1620176-কে 018183010 1০9017% বলা যেতে পারে অর্থাৎ এই ধরণের পাঠ মানুষের 

জীবনের কাণিন্যকে (15310) কতকটা প্রশমিত করে । আধুনিক সমাজের মাজুষের মধ্যে 
এ ধরণের পাঠ একান্ত প্রয়োজন । যৌন আবেদনমূলক বই, ডিটেকটিভ উপন্যাস, রহস্থ 
উপন্যাস ইত্যাদি হ'লো 01819516 168011-এর জন্য বই । এ ধরণের বইগুলি হলো নেশার 
মত অর্থাৎ এ বইগুলি আধুনিক সমাজের ০017017610121] 10906995119. 

পাঠের পরিসংখ্যান রাখলে পাঠের রুচির গতি কোন দিকে যাচ্ছে তা জ্ঞান! যেতে পারে। 
কিন্তু পাঠের রুচি কোন দ্রিকে যাচ্ছে ত1জানবার জন্য পরিসংখ্যানের বিশেষ কোন প্রয়োজন 
আছে বলে মনে হয় ন| কারণ সমাজের গঠন দেখে অনায়াসেই বোঝা যায় সমাজের চাহিদা । 

এই চাহিদা থেকেই পাঠের উৎ্পন্তি এবং পাঠের প্রয়োজন দেখা দেয় । স্থতরাং সমাজের 
গঠন বিচার করলেই বোঝা যায় পাঠের রূপকে | আর পাঠের রুচি খে দিকেই যাক গ্রন্থাগারকে 
সে রুচির খোরাক যোগান দিতে হবে তাছাড়া গ্রন্থাগারের বেঁচে থাকবার উপায় নেই । 

কারণ পাঠের প্রয়োজন থেকেউ গ্রস্থাগারের স্টি এব" সমাজের মধ্যে গ্রন্থাগারের এক মাত্র কাঙ্জ 

হচ্ছে চাহিদার যোগান দেওয়।। চাহিদার পরিমাণ এনং যোগানের পরিমান সমান হ'লে 
বুঝতে হ'বে সমাজের মণো গ্রন্থাগার সম্পূর্ণ ভাবে কাজ করছে । 

যারা গ্রন্থাগারের উন্নতিকাশী তাদের উদ্দেশ প্রসশশীর় তাতে কোন সন্দেহ নেই কিন্ত 
তারা যেন এই কথাপ্তলি মনে রাখেন £- 

119 11990 001 19001110 ৫005 1701 79911119010] 111০ 19700 (1101 ০০০1 900, 13 

8৬118016৮01 59991771001) 0০0191. 0917 1170 ৮/11010. 01101) 00198191101) 1620 

11018 11121 1179 10081 01005) 174 1111 19011317091 651910112010 50101 ৮9 1076 

170 10706 171012 09015 216 2211310 11 1110 06017701710 ৮৮৪1০ 111615) 1 

৬০০1৫ ০০ 176 ০৪ 110 ৫9112041650] 1, 1055 ]0190201) 09০2059 1110 1916 

01 (6115101] 15 10৬61 2114 1170 11060-02(101) 15 ১11109101, 91070112115, 01091590110 

11801 0810170 09 019800 11) 1955 0০0৮6101960 ০০0101193 511071919 0% 19201175 

16701102110 09 01696110 110191195. [115 2 1711691 01170112010) 017 0175 

_10011%6 5691)5 10 91770126 100511 11) 107019 ০01111)105% 5090191019১” 

(3 121)011661 : 90০181 [017001019 01 [1010116, 1১, 96) 

উপরের বক্তব্য থেকে আমাদের দেশের জনসাধারণের গ্রন্থাগার তার কাজ সফল করবার 

জন্যে কিভাবে এব. কতদূর এগুতে পারে তা বেশ বোঝা যায় । 

[291)101) 2170. 162011 11910115 

05 10118 1৬10010010901758, 



ফোর্ট উইলিয়য় কল্রেজের গ্রন্থাগার 
কষ বন্দ্যোপাধ্যায় 

১৮০০ থুষ্টান্দের 81 মে লর্ড ওয়েলেম্লী কর্তৃক ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষিত হয়। 
কলেজ স্থাপনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি তাব বিখ্যাত [410195-এ বলেন-_“& ০011959 13 

1161609 10007090 2% ৮01 ১৮111107710 7391150] 001 115 0910011150000101, 01 1115 

701010108৮1] 90725011119 001079৮0180 48৪. 1800). রাজকর্মচারিগণের 

শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে প্রনান প্রধান ভাবা ছাড়াও হিন্দু আইন, ইতিহাস, প্রকৃতি-বিজ্ঞান 
প্রভৃতি ছিল। কলেজের পঠন-পাঠনের সুবিধার্থে একটি গ্রন্থ।গার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা 

তখনই উপলব্ধ হয় । “/১ ০011009 110721, 10 ৯3 11081, ০1৭ 6৩ 01 71716791 

191] 10 (19 10106535015 27 91100713 ৫11100 11 00101010116 1190 5100 ০৫ 

[176 10111000১%, 

টমাস নোবাক ভার 1710০ 45709015017 100 0011956 ০1 1০71 11112 নামক 

প্রসিদ্ধ গ্রন্থে “নোটিত লাইল্রেবীয়ান” হিসেবে তিনজনের নাম উল্লেখ কঙেছেন | তারা হলেন - 
“11001151169 001109101 [700. 5০1. 1301 1৬101781110100590 10121:001. 0০9%. 

1807 17৬801069 1102] 10150. 001. 1810” 

কোর্ট উইলিঘম কলেজের গ্রন্থাগারে কী ধরণের পুস্তক রাখা হত মে সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ 
পাওয়া সহজসাধ্য নয় । মনে রাখতে হবে তখনও মুডিত পুস্তকের এমন প্রাচুঘ দেখা যায়নি। 

পুস্তক নুদ্রণ রীতিমত ব্যয়সাধা ব্যাপার ছিলি। সরকারী আহুকুণে) পুস্তক মুদ্রিত হত। 

কলেজ কাউন্সিল নুদ্রণের মাহাধ্যাথে অনেকপ্তণি কপি কলেজের ছাত্রদের জন্ত ক্রয় করতেন । 

বলা বাহুলা, সেপ্ত.ল কপেজ গ্রন্থাগার-সংগ্রহে স্থান লাভ করত। ১৮৫৯ খুঃ রেভারেগড জেঃ 

লঙ়ের “99100117715 092) 11091900149 ০01 [00 00৬01711007, 10101151090 0০ 

/১801011 ০. ১0১11” প্রকাশিত হয়। এ পুস্তকের পরিশিষ্টে কলেজে ব্যবহার্য 

গভর্ণমেন্ট কর্তৃক ক্রীত পুস্তকের তালিকা আছে। এঁ তাপিকাম্যায়ী, ক্রীত পুস্তকদংখ্যা 
দাড়ায় প্রায় ২,৬০০ । 

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পত্তিতবর্গ যে সকল গ্রন্থ রচনা করতেন, সেগুলিও কলেজ 

্রস্থাগারে রাখা হত। বাজীবলোচনের “রাজা কৃষচন্্র রায়শ্ত; চরিত্রংত এবং চত্তীচরণ 

মুন্নী-ককৃত ভগবদ্গীতার অন্বাদ সম্পর্কে উইলিয়ম কেরী কলেজ কাউন্সিলকে জানালে কলেজ 

কাউন্সিলের সিদ্ধান্তের মধ্যে নিয়লিখিত মন্তব্যটও ছিশ। 4৮78 ঠা 9909 96 5৪০ 
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টি, গ্রন্থাগার [পৌৰ 

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ গ্রন্থাগারের সংগ্রহশালার খ্যাতি দুশ্রাপা আরবী, ফার্সী এবং 
সংস্কৃত পু'ধিসমূহ রক্ষণে । এতদিন সাহিত্য ছিল রাজসভাশ্রিত। মুঘল সাম্রাজ্যের পতনে 
প্রাচ্য জ্ঞানভাগাঁর রাজছত্রতল থেকে সমগ্র ভারতের নানাস্থানে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে অযত্বে, 

অবহেলায় নিশ্চিত অবলুপ্তির সম্মুখীন হচ্ছিল। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ গ্রন্থাগারে সেই সকল 

পুথি সযত্বে রক্ষিত হয়। টিপু স্থলতানের পুঁথি-সংগ্রহও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ-গ্রস্থাগারে 
প্রথমে নীত হয় । কিন্তু পরিশেষে একটিমাত্র পুঁথি ছাড়া বাকিগুলি লগ্ুনের “ত্ডিয়া অফিস 

লাইবেরী” এবং কলিকাতার “এসিয়াটিক সোসাইটি লাইব্রেরী'তে স্থানান্তরিত হয় । বিভিন্ন 

প্রাচ্যভাষাবিদগণ কলেজ-গ্রন্থাগারে রক্ষিত পুঁধিগুলির অনেক পুঁথি সম্পাদনা করে 

মুদ্রিত করেন। 

১৮৩৫ খুঃ পর্যন্ত গ্রন্থাগারের পুস্তক সংখ্যার এইরূপ হিসাব পাওয়া যায়-_-“[1) 1835, 

076 170171061 01 101010921 [01117160 ০০০1: ৮/83 20০০৫ 5,224 ; 00171617191 1011005৫ 
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এসিয়াটিক সোসাইটির গ্রস্থাগারে স্থানান্তরিত হয়। সোমাইটি কর্তৃপক্ষ পুথিগুলির যথোপযুক্ত 

রক্ষণাবেক্ষণ করেন এবং জনমাধারণকে ব্যবহারের স্থযোগ প্রদান করেন। 

গ্রন্থাগারের ব্যবহারকারী ছিলেন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ছাত্র এবং শিক্ষকগণ। 

প্রথম গ্রথম গ্রন্থাগারের বই বাইরে নিয়ে যেতে দেওয়] হত। অনেক বই হারিয়ে যাওয়ায় 

বা অন্তরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় ১৮০৭ সালের ১লা আগষ্ট কলেজ কাউন্সিল নৃতন নিয়ম 

বিধিবদ্ধ করেন । নূতন নিয়মে বলা হয়, নেটিভর! কোন কারণেই বই গ্রস্থাগারের বাইরে 

নিয়ে যেতে পারবেন না । প্রয়োজনাঙুযার়ী তারা অবশ্য কলেজ গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে 

পারবেন । আরও বলা হল, একমাত্র সরকার কর্ক নিয়োজিত কোন কাজে যেষন, কোন 

গ্রন্থ অনুবাদ করার জন্য বই বাইরে দেওয়া হবে। কিন্তু সেক্ষেত্রে কলেজ কাউন্সিলের 

সেক্রেটারীর স্বাক্ষরিত বিশেষ অন্থমতিপত্রের অবশ্যই প্রয়োজন হবে । 

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ গ্রন্থাগারের কৃতিত্ব তৎকালীন রাজকর্মচারিগণের পঠন-পাঠনে 

সাহায্য প্রদান বা পুরাতন পু'থির সংগ্রহতেই শেষ নয়। উনবিংশ শতাববীতে ফোর্ট উইলিয়ম 

কলেজের পণ্ডিতবর্গ মৌলিক গ্রন্থ-রচন। এবং প্রাচীন গ্রন্থাদি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে বাংলা 
গছ্যের যে কাঠামো গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন কলেজের গ্রন্থাগার কর্মীর! সেই কাজে 

।/ সক্রিয়ভাবে আত্মনিয়োগ করেছেন । কলেজ-গ্রস্থাগারিক মোহন প্রসাদ ঠাকুর শিক্ষাথিগণের 
জন্য একটি বাংলা-ইংরাজী শব্দসংগ্রহ প্রকাশ করেন। গ্রস্থটিতে বিভিন্ন বিষয়ের পর্যায়ে 

শব্দগুলি বর্ণানুক্রমিকতাবে বিন্তন্ত। প্রকাশকাল ১৮১০। গ্রন্থটি শিক্ষাথিগণের প্রয়োজন 
, মেটাতে সফল হয়েছিল তার প্রমাণ আরও ছুটি সংস্করণ । দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮১৫ এবং তৃতীয় 

সংস্করণ ১৮৫২-তে প্রকাশিত হয়। মোহন প্রসাদ ঠাকুরের দ্বিতীয় গ্রস্থ “ওড়িয়া-ইংরেজী' 

১ শবস গ্রহ গ্রস্থটর . প্রকাশকাল ১৮১১। এ ছাড়াও ১৮১৬ থুষ্টাবধে তিনি কতকগুলি পার্স 



১৩৭২ ] ফোট” উইলিয়ম কলেজের গ্রন্থাগার ৬০১ 

গল্পের অনুবাদ করে একটি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করেন। অপর একজন গ্রন্থাগারকর্মী 
লক্ষমীনারায়ণ ন্যায়ালস্কার ১৮৩০ খুষ্টাবে বিখ্যাত নীতিগ্রস্থ "হিতোপদেশ' সংস্কৃত, বাংল। এবং 

ইংরেজীতে প্রকাশ করেন । তাঁর সহযোগী ছিলেন চার্দন উইলকিন্স। 

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের গ্রন্থাগার শুধু বই দেওয়া-নেওয়া বা বই সংরক্ষণ কাজেই নিজের 

শক্তিকে ব্যয় করেনি। সাহিত্যকে গড়ে তোলার জন্য যে প্রয়াম কলেজের পণ্ডিতবর্গ 

করেছিলেন, গ্রন্থাগারও তাতে যোগ দিয়েছিলেন। আমর! 'মাজ সঠিকভাবে জানতে পারিনা 
এখানে কোন পদ্ধতিতে পুস্তক রাখা হত বা বই দেওয়া-নেওয়ার কোন পদ্ধতি অনুস্থত হত। 

কিন্ত সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতাগণ মোহন প্রাদ ঠাকুর বা লক্ষ্মীনারায়ণের পরিচয়-লিপিতে 

গ্রস্থাগারিক' কথাটির স্রদ্ধ উল্লেখ করে থাঁকেন। উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যের ইতিহাত 

রস্থাগারিক হয়েও সাহিত্যকর্মীরপে পুস্তক রচনা-দ্বারা তীপ! গ্রন্থাগারিকতার মান উন্নীতম 
করে গেছেন! 

সহায়িকা গ্রন্থ £- 
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কি করে দম্মেত্রন ভঙু করতে হয় 
শ্ীভঙুলানন্ শর্মা 

উপরের নাম পড়েই হয়তো! আপনারা মারমুখী হয়েছেন, হয়তো! আমাকে হাতের কাছে 

পাচ্ছেন ন! তাই রক্ষা! কিন্তু ধৈর্ধ ধরে যদি আমার বক্তব্য শোনেন তবে দেখবেন আমার 

উদ্দেশ্য অতি মহৎ। এই ভঙুলানন্দ শর্মা অনেক বড় বড় সম্মেলন ঘুরে এসেছেন অর্থাৎ 

তঙুল করে এসেছেন। মম্মেলন ভুল করার সহজ উপায় সম্পর্কে আমার এই অভিজ্ঞতা 

হয়তে৷ অনেকেরই কাজে লাগবে। সম্মেলন ভণ্ুল করেই আমার আনন্দ, স্ৃতরাং এই 

বিষয়ের নানা দিক নিয়েই আমাকে বিশেষ চিন্তা করতে হয়েছে । আশা করি, এই অভিজ্ঞ 

ব্যক্তির পরামর্শ নিতে আপনারা কুম্ঠিত হবেন না। 

প্রথমেই ধরুন, সম্মেলন অনুষ্ঠানের বহু পূর্বে সম্মেলনের জন্য একজন সংগঠক ঠিক করতে 

হয়। তিনি আবার প্রভাবশালী ব্যক্তিদের নিয়ে একটি অভার্থনা সমিতি গঠন করেন। 

এই সমিতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদ কোষাধ্যক্ষের এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে অর্থ। 

এই ভগুল বাবুর পরামর্শে এই সমিতির সদস্ঠরা যদি মনে করেন সম্মেলনের তো দেবী আছে_ 

এবং নিজের নিজের কাজে মন দেন আর কোষাধ্যক্ষ মহাশয় মনে করেন, "আচ্ছা, আগে 

চাদা তো উঠুক তারপর দেখা যাবে ৮_ তাহলেই ভুলের মনগ্কামনা অর্ধেক সিদ্ধ হয়। 

আর ধাঁ্দের কাছ থেকে আপনি চাদ পাবেন বলে মনে করেছেন তারাও এ ব্যাপারে যথেষ্ট 

সহায়ত করতে পারেন। আধুনিক সভ্য নাগরিকের একটি লক্ষণ হচ্ছে টার! প্রতিশ্রুতি 

দিয়ে তা কখনোই পালন করেন না। আপনিও মুখে চাদা দেব, কেন দেবনা, নিশ্চয়ই 

দেব-একথ। বলবেন কিন্তু মনে মনে বিলক্ষণ জানেন যে এক পয়সাও আপনি চাদা দেবেন না। 

সংগঠন-সম্পাদক ভত্রলৌক হয়তো মান বাচানো দায় দেখে মুখে রক্ত উঠিয়ে ছোটাছুটি 

করে সম্মেলনের ব্যবস্থা পাকা করে ফেললেন। সমিতির সদস্য হিসেবে আপনিও তখন তার 

গৌরবের ভাগী হবেন। 

সম্মেলনে ধারা ভি, আই, পি, আসছেন তারা যে সম্মেলন ভঙুল করার ব্যাপারে 

অনেকখানি সহায়ত করতে পারেন একথা বলাই বাছুল্য। ভি, আই, পি, বলেই তিনি যে 
কখন কোথায় থাকবেন তা তার নিজেরও সব সময় জানা থাকে না। আর উদ্যোক্তাদেরও 

সে কথা সময় মতে! জানিয়ে দিতে পারেন না। তারপর প্রতিনিধি ও দর্শকবুন্দ যখন 

ভি, আই, পি-র জন্য অপেক্ষা করতে করতে অধীর হয়ে ওঠেন এবং ঘড়ির কাটা ঘুরে আসে 

তখন তওুলের বড় আনন্দ হয়। 

: সন্মেলনের ব্যবস্থাপনায় ধারা থাকেন তীরাও এ ব্যাপারে খুবই লাহাষ্য করতে পারেন। 
'এস্ুরুন ভান হয়তো এমন ছোট জায়গায় অধিবেশনের জায়গা করলেন যে অর্ধেক লোকেরই. 
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তাতে জায়গা হয় না। তারপর অধিবেশন যখন আরম্ভ হল তখন মাইকটি হয়তে৷ বিকল 
হয়ে গেল। ঘণ্টাখানেক কমরত করেও এঁ মাইককে আর চালু করা ধাবেনা। এমন 
ব্যবস্থা রাখবেন যেন ধারে কাছে আর দ্বিতীয় মাইক না থাকে । অথবা রাত্রিবেল! অনুষ্ঠান 
চলাকালে হঠাৎ যেন আলো নিভে ষায়-_ঘণ্টাখানেকের আগে এ আলো জালাবার চেষ্টা 
করবেন না। তারপর এমন একদল স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী রাখবেন যাদের সেবার চোটে 
সন্মেলনের প্রথম দিনেই প্রতিনিধিরা পালাবার পথ খুঁজে পাবেন না । 

সম্মেলনে আগত প্রতিনিধিরাও এ ব্যাপারে যথেষ্ট সহায়তা করতে পারেন। তারা 
পূর্বাহ্নে উদ্যোক্তাদের ঘুণাক্ষরেও জানতে দেবেন না তারা আসছেন কি আসছেন না) 
তারপর সম্মেলন আরম্ভ হবার যথেষ্ট পূর্বেও আসার চেষ্টী করবেন না। একটা দৃশ্ঠ দেখে 
ভুল অত্যন্ত প্রীত হন; একদিকে সম্মেলনের অধিবেশন চলেছে আর অন্যদিকে 
প্রতিনিধিবুন্দ রেজিস্ট্রেশনের জন্য লাইন দিয়ে দাড়িয়ে আছেন। আর যে বেচারাদের ওপর 
এই রেজিস্ট্রেশন ইত্যাদির ভার পড়েছে তারা লাইনে দাড়ান! প্রতিনিধিদের তাড়া খেয়ে 
প্রায়ই উদোর পিগ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপিয়ে এবং টাকা পয়সার গোলমাল করে ফেলে মাথ'! 
খারাপ করে ফেলে। তাছাড়া ষে কোন সম্মেলনেই 'আপনি ভগ্ডুল বাবুর একদল চেলাকে 
দেখতে পাবেন- ধারা সর্ধদ1 ব্যস্ত থাকেন কি করে আগে ভাল জায়গাটি গিয়ে দখল করবেন, 

রান্নাঘরের মেনুতে কি আছে তার খোঁজ-খবর আগেতাগেই রাখবেন এবং একদল ভি, আই, 

পি-র পোজ নিয়ে খুব ছোটাছুটি করতে থাকবেন-_-আসলে কিন্তু তাদের কিছুই করতে 

হবেনা এবং যথাসময়ে রান্নাঘরের কোন কোন লোভনীয় পদ তাদের কৃপায় কম পড়ে যাবে। 

এই সব অবশ্য পালনীয় কর্মে তার] এত ব্যস্ত থাকেন যে অনেক সময় সম্মেলনের অধিবেশনেই 

তাদের যোগ দেওয়। হয় নী। 

সম্মেলনে যারা প্রবন্ধার্দি পাঠ করেন :তারাও যে এ ব্যাপারে সহায়তা করতে না পারেন 

এমন নয় । ধরুন এমন প্রবন্ধই তাঁরা পাঠ করবেন যা কম্মিনকালেও ছাপার যেগ্য নয়। 

যুক্তি হিসেবে আপনি বলতে পারেন যে গ্রবন্ধ নির্বাচনের ভার ধাদের ওপর দেওয়া! হয় তারা 

তবে কী করেন? তার উত্তরে বলতে হয় সেই নির্বাচন কমিটি এতো৷ ব্যস্ততার মধ্যে সবগুলি 
প্রবন্ধ পাঠ করে দেখবার অধসর না পেরে ভখুলবাবুর পরা মর্শমতো! চোখ বুজে পাশ মার্ক দিয়ে 

দেন। তারপর ধরুন সম্মেলনে আপনার প্রবন্ধ পাঠের সময় দেওয়া হয়েছে দশ মিনিট--তার 

পাচ মিনিট আপনার ভূমিকা করতেই কেটে গেল) আর পাঁচ মিনিটে আপনার বক্তব্য 

বিষয়টির মধ্যে সবেমাত্র প্রবেশ করেছেন এমন সময় সময়জ্ঞাপক লাল আলে! জলে নিশানা 

দিল যে আপনার সময় হয়ে গেছে। কিন্তু আপনি আরে। পাচ মিনিট সময় নেবেন-_কিন্ত 

অতিরিক্ত এ পাঁচ মিনিটেও আপনি বেশিদূর অগ্রসর হতে পারবেন না। স্কতরাং সভাপতির 

সংকেত সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে হাত থেকে মাইক কেড়ে নেবার আগে পর্বস্ত আপনি পূর্ণোত্বমে 
আপনার প্রবন্ধ-পাঠ চালিয়ে যাবেন। 

সম্মেলনে ঘে সব প্রতিনিধি প্রবন্ধ-পাঠ করবেন না৷ কিন্ত প্রশ্নোততরের সময় নানা প্রশ্ন করে 
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থাকেন তারাও একটু সচেষ্ট হলে এ ব্যাপারে সহায়ত! করতে পারেন। ধরুন তিনি হয়তে| 

, এমন প্রশ্ন করবেন যা আদৌ করার প্রয়োজনীয়তা ছিলনা । তারপর প্রশ্নের উত্তরে এমন 
সব কথা! বলবেন যে সম্পর্কে তার আদৌ জ্ঞান নেই । কিন্তু তাতে কি যায় আসে। ভঙুলের 
ধারণা, যে সম্পর্কে আপনি জানেন মে সম্পর্কে বলাই কঠিন, থে সম্পর্কে আপনি জানেন 
ন! সেই সম্পর্কেই তো৷ আপনি গড়গড় করে বলে ষেতে পারেন। 

সন্মেলনটা একট! 'মেলা” বা “তামাসা” গোছের হলে ভণুলের বড় আনন্দ হয় । এটা যে 

হয়না তা নয়, মাঝে মাঝেই হয়ে থাকে । এখন পরিষদের কিছু কিছু সেয়ানা লোক নাকি প্রশ্ন 

তুলেছেন এই সব সন্মেলন করে আদৌ লাভ হয় কিনা। এই সম্মেলনে নাকি পরিষদ 
সাস্য এবং প্রতিষ্ঠান সদশ্যদের বেশির ভাগই প্রতিনিধি পাঠান না। প্রতি বছরই কিছু কিছু 

নতুন লোক মজা দেখতে আমে, পরের বছর নাকি তাদের আর টিকি দেখা যায় না। 

তাহলে এত লোক সম্মেলনে আসে কোথেকে ভুল ভেবে পায় না। আর ভুলের আশা 

চর্ণ করে সম্মেলনপ্তলিই বা কি করে ঠিক ঠিক হয়ে যায়? আসলে জানেন কি, হাতের 

আহ্ুলে গোন) যায় এমনি কয়েকটা পরিষদের টাই বরাবর ভঙুলের নাধে বাদ সাধে । এদের 

ওপর ভুলের রাগ । এর| ভাবে এরা কতই ষেন স্বার্থত্যাগ করছে। ভুল ভালতাবেই 
জানে এই সব করে আখেরে এরা পন্তাবে। 

যাই হোক, আপনাদের সম্পাদক কিন্তু কিছুতেই আমার এই জ্ঞানগর্ত প্ররত্ব 

ছাপতে চাচ্ছেন না। তার সিৰিয়াস পত্রিকায় এই সব রঙ্গরসের কথা ছাপা হলে নাকি তাঁর 

মান যাবে। কিবুদ্ধি! আমার এই প্রবন্ধকে উনি রঙ্গরম বলে ভাবতে পারলেন! ভুলের 

চুরি বিদ্যা স্বীকারের ইচ্ছা! ছিলনা; কিন্তু এই নাছোড়বানা। সম্পাদকের পাল্লায় পড়ে ওকে 

দেখাতে হল যে ওর চেয়ে ঢের ঢের গুণে বেণী সিরিয়াস জর্ণালে দিলীর 101. ৪. ৈ. 9. 

ড12119 “1176 4১1 01 721072 ৪. 001109000 [00500095581 বলে একটি প্রবন্ধ 

লিখেছেন ( ভগুলের ভাবটি এই প্রধন্ধ থেকেই চুরি করা )। এরপরে অবশ্ত তিনি আমার 

প্রবন্ধট ছাপতে রাজী হয়েছেন । দ্ারহট্রে আস্থন। আমিও আমার চেলাদের নিয়ে সদলবলে 

সেখানে যাচ্ছি । আপনাদের সঙ্গে আমাএ নিশ্চয়ই দেখা হবে। নমঞ্কার ! 
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গ্রন্থাগার সংবাদ 

কলকাতায় গ্রন্থাগার দিবস উদযাপন ঃ কেন্দ্রীয় জনসভা 

গত ২*শে ডিসেম্বর কলেজ ক্ষোয়ার ট্রডেন্টম হলে গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে পরিষদের 
উদ্যোগে কেন্দ্রীয় সভা হয়। সভাপতিত্ব করেন পশ্চিমবঙ্গের জনশিক্ষাবিকর্তা ্রীপূর্ণচ্দর 
মুখোপাধ্যায় । সভায় পরিধ্দ পরিচাপিত গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণে উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের 

অভিজ্ঞান পত্র বিতরণ করেন মভাপতি শ্রপূর্ণচন্ত্ মুখোপাধ্যায | 

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সম্পাদক শ্রীবিজঘানাথ মুখোপাধ্যায় গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য 

ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন £ - আজ থেকে ৪০ বত্মর আগে কবিপ্ররু দবীন্দনাথের সভাপতিত্বে 

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের জন্ম হয় এব বাংলা দেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনের হুচনা হয়। 

তাই আমরা প্রতিবছর এই দিনটিকে গ্রন্থাগার দিবম রূপে পাঁলন কত্তি। 

আজ দেশের সতাই ছুর্ধিন এবং জরুরী অবস্থার জন্য আমাদের নানারকম অস্থবিধার 
সম্মুখীন হতে হচ্ছে তা সত দেশের শিক্ষী প্রসারের ধিকে ঘদি আমরা ভাল করে দৃষ্টি দিতে 

না পারি, মা্গষ গড়ার কাজকে সুষভাবে পরিগালনা না করতে পারি, তাহণে কোন মহৎ 
কাজই আমাদের দ্বারা সম্ভব হবেনা । গ্রগ্থাগাপ শিকার প্রধান বাহন স্থৃতরাং এর যাতে সব 

দিক দিয়ে উন্নতি বিধান কৰা সন্তব হন সে চেষ্টা আমাদের করা উচি৬। জার চিন্তা করতে 

হবে, করিদের আথিক অবস্থার খদি উন্নতি না হয় তাহলে তাদের কাছ থেকে ভাল কাজ 

পাওয়া সব সময় সম্ভব ভয় না। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ অ্কার পরিচালিত জেল ও গ্রামীণ 

গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকদের জগ্ত পশ্চিমবঙ্গ মরকান্র একটা বেতনক্রম চালু করেছেন। এটা 

খুবই আনন্দের কণা; কারণ এভপিশ এইসব গ্রহাগারের কমি” বছরের পর বছর একটা বাধা 
বেতন পেতেন । কিন্তু ছুঃখের বিধয় এই বধেঠশন্রণ মোটেই আশখাপ্র“ হয়নি । আমি 

পশ্চিমবঙ্গ মরকারকে এদের বিধয়ে একটু ভাল করে বিবেচনা করে দেখতে অনুরোধ জানাচ্ছি। 

কলকাতা বিশ্বধিষ্ঠালয়ের গ্রঞ্থাগারিক এপ্রমীণ চন্দ্র বসত বলেন £2আজ এখানে গ্রন্থাগার 

দিবস উদ্যাপন করা হচ্ছে । এই দিনটিতে বালা দেশে প্রথম গ্রন্থাগার আন্দোপন সুরু হয়। 

আজ এখানে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ থেকে শিক্ষণ প্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের অভিজ্ঞান পত্র বিতরণ 

কর! হোল। ধার! এই অভিজ্ঞন পত্র পেলেন তাঁদের কাছে আমার বক্তব্য তারা যেন সেবার 

মনোবুত্তি নিয়ে যাত্রা স্থুরু করেন । 

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য সমাজশিক্ষা পরিদর্শক শ্রনিখিপরঞ্জন রায় বলেন £ জেলা ও গ্রামীণ 

্রন্থাগাক্সিকদের জন্য সম্প্রতি একট] বেতনক্রম় চালু করা হয়েছে । ব্মান পরিস্থিতিতে এব. 

চেয়ে ভাল বেতনক্রম তৈরী করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি 

দেখা দিলে এই বেতনক্রমকে আরো উন্নত করার চেষ্টা সরকার করবেন বলেই আমার বিশ্বাস । 



৩৬ গ্রন্থাগার [পৌষ 

, ভ্ীরায় আরো বলেন, আমাদের বাংল! দেশে হ্ঞজনমূলক সাহিত্যের অভাব আজ 
বিশেষ ভাবে দেখা দিয়েছে । মিখায়েল শলোকভের মত সাহিত্যিক আজ বাংলাদেশে 
কোথায়? হৃঙ্গনযূলক সাহিত্যের এই অভাব দূর করতে না পারলে দেশের সামাজিক 
উন্নয়ন সম্ভব নয়। এবিষয়ে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ যদি সচেষ্ট হন তাহলে সমাজের 

অশেষ উপকার সাধিত হবে। 

পশ্চিমবঙ্গের জনশিক্ষাধিকতা শ্রীপূর্ণচন্ত্র মুখোপাধ্যায় সভাপতির ভাষণে বলেন :- স্কুল ও 

কলেজ একটা বিশেষ সম্প্রদায়কে শিক্ষা দেয়। গ্রন্থাগার সকলকেই শিক্ষার ব্যাপারে সাহায্য 

করে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ বাংল! দেশে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতি বিধান ও জনসংযোগ 

বৃদ্ধি করে চলেছেন। ২০শে ডিসেম্বর সারা বাঁংল! দেশে গ্রন্থাগার দিবস রূপে পালিত হচ্ছে, 
বাংলা দেশের সামাজিক উন্নয়নে এই দিনটির তাত্পর্য কম নয়। 

পরিশেষে পরিষদের সহঃ-সভাপতি শ্রীন্নবোধকুমার মুখোপাধ্যায় উপস্থিত ভত্রমণ্ডলীকে 

ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন 

কলিকাতার অন্ভান্য সভ। 

প্রতাপচন্দ্র ম্ু*র টেকষ্ট বুক লাইব্রেরী । কলিকাতা-৯ 
২০শে ডিসেম্বর আচার্ধ প্ররফুল্লচন্দ্র রোডে প্রতাপচন্দ্র মজুমদার টেকষ্ট বুক লাইব্রেরীতে 

গ্রন্থাগার দিবস উদ্যাঁপিত হয়। ১৯৬১ সালে প্রতিষ্ঠিত এই গ্রস্থাগারটির সদস্য সংখ্যা প্রায় 

তিনশ” । গ্রস্থাগারটিতে সাঁত হাজারের মত টেকষ্ট বই আছে। 

্রস্থাগার দিবস উপলক্ষে গ্রন্থাগারে একটি পুস্তকের প্রদর্শনীও হয় । 

চিন্মরী স্মৃতি পাঠাগার । কলিকাতা-৯ 

২০শে ডিসেম্বর মহায্স। গান্ধী রোডে চিন্রী স্বৃতি পাঠাগারে সন্ধ্যা ৭টায় গ্রন্থাগার দিবস 

উদ্যাপন উপলক্ষে সাময়িক পত্র পত্রিকা" গ্রন্থাগার আন্দোলন ও প্রতিরক্ষা সম্পকিত প্রদর্শনীর 

উদ্বোধন করেন বিচারপতি শঙ্কর প্রসাদ মিত্র। প্রদর্শনীটি অমংখ) দর্শকের প্রশংস! অর্জন 

করে এবং দর্শকদের অনুরোধে অতিরিক্ত কয়েকদিন এটিকে চালু রাখা হয়। 

নারী শিল্প নিকেতন। ১১৬, মেছুয়াবাজার গ্রী । কলিকাতা-১২ 
২০শে ডিসেম্বর বৈকাল টায় নারী-শিক্ন-নিকেতনে গ্রন্থাগার দিবন উপলক্ষে সভা! 

 অগ্ুষিত হয়। 

রবী মৈজ্র ভ্রাম্যমান পাঠাগার । ৮২, ভাঃ স্থুরেশ সরকার রোড, কলিকাতা-১৪ 

..২০শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবম উপলক্ষে ববীন্দ্র মৈত্র ভ্রাম্যমাণ পাঠাগারে গ্রন্থাগারের 

'্টিয়োজনীয়তা সম্পর্কে এক আলোচনা! সভা অনুষ্ঠিত হয় । 



১৩৭২ 1 গ্রন্থাগার সংবাদ ৩৬৭ 

চব্বিশ পরগণা 

তারাগুণিয়! বীণাপাণি পাঠাগার । গ্রামীণ গ্রন্থাগার । 
গত ২৬শে ডিসেম্বর ১৯৬৫ তারাগুণিয়া! বীণাপাঁণি পাঠাগারে গ্রন্থাগার দিবস উদঘাপন 

করা হয়। সকালবেলায় একদল কর্মী শ্রীকালীধন চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এ গ্রামে এবং বাছুড়িয়া 
অঞ্চলে পুস্তক সংগ্রহের জন্য অভিযান করেন। এর ফলে ১৮০টি পুস্তক সংগ্রহ করা সম্ভব 
হয়েছে। কিছু কিছুগ্রস্থ কলকাতা! থেকেও সংগ্রহ করা হয়েছে। এই সংগৃহীত গ্রন্থের 
মূল্য প্রায় গাচশত টাকা। 

বিকাল বেলায় একটি জনসভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সভায় 
মভাপতিত্ব করেন বাছুড়িয়ার ব্লক ডেভলপমেন্ট অফিসার শ্রীধিকেশ চক্রবর্তী । দ্বিজেন্দ্রলাল 
রায়ের সঙ্গীতের মধ্য দিয়! সভার কাজ শুরু হয়। গ্রন্থাগারের পক্ষ থেকে শ্ররক্ষিতিনাথ স্থর 
গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। শ্রীপ্রমথনাথ নাগচৌধুরী (বাছুড়িয়৷ এল, এম, এস 
স্থুলের প্রধান শিক্ষক), শ্রীন্ধীর কুমার মিত্র, পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য এবং শ্রীদীননাথ বহ্থও 

বিভিন্ন বিষয়ের উপর বন্ৃত! করেন । 

সর্বশ্রী জয়ন্ত নাগচৌধুরী, মঞ্জু নাগচৌধুরী, শিবানী ভট্টাচার্য প্রভৃতি আবৃত্তিতে এবং মঞ্জুরী 
মজুমদার, সরস্বতী ভট্টাচার্য, শিবানী ভট্টাচার্য, গায়ত্রী স্বর, শিপ্রা বিশ্বাস, ও মঞ্জু বন্থ, 
রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ ও দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গীতে অংশ গ্রহন করেন। 

বাছুড়িয়া, ঈশ্বরগাছা, রাজনগর, খোরগাছি প্রভৃতি পার্ব্তা অঞ্চলের গ্রামবাসী লহ প্রায় 
২০* লোক এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। 

নদীয়া 

আসাননগর তরুণ পাঠাগার। গ্রামীণ গ্রচ্ছাগীর | 
২০শে ডিসেম্বর বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের আহ্বানে তরুণ পাঠাগারে গ্রন্থাগার দিবস: 

উদযাপিত হয় । সকালে প্রভাত ফেরী গ্রামের প্রধান প্রধান পথ পরিভ্রমণ করে । বিকেলে 

এক জনসভায় বিভিন্ন বক্তা গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা এবং গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য 

মম্পর্ষে বক্তৃতা করেন। গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতনক্রম প্রবর্তনের জন্য সরকারকে ধন্যবাদ 
জানানো হয় কিন্তু এই বেতনক্রম যখোপধুক্ত হয়নি বলে অভিমত প্রকাশ করা হয়। 

গ্রন্থাগারের জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্ত্ে একটি “চ্যারিটি শো” করা হবে বলে স্থির হয়। 
'অধিক ফপল ফল্গাও__এই সরকারী প্রকল্পে সাড়া দিয়ে গ্রন্থাগার সংলগ্ন জমিতে সব্জি 

লাগানে হয়েছে । 

পুরুলিয়। 

বুড়দ! তরুণ সংঘ গ্রন্থাগার গ্রামীণ গ্রন্থাগার । 
২*শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবদ উপলক্ষে সকালে টায় প্রভাত ফেরী বার করে সমস্ত 

এগ্রাম প্রদক্ষিণ কর! ছয়। | 



কি 

৩০৮ ৯০ হ্ন্থাগার [পোষ 

বৈকাল ৪টায় শ্রীনন্দলাল কুমার. মহাশয়ের স্ডাঁপতিত্বে এক জনসভা হয়। জাতীয় 
সঙ্গীত দিয়ে সভার উদ্বোধন হয়। সর্বব্ী হু্টিখর দাশ, ঘনশ্াম মাহাতো, মদূন মোহন 

গরাঞ্জী প্রভৃতি গ্রন্থাগারের গুরুত্ব সম্পর্কে বন্তৃতা করেন এবং মুচিরাম দাস ও কিরণ চাদ 
কাপুর সঙ্গীত পরিবেশন করেন। | 

বর্ধমান 

জাড়গ্র/ম মাখনলাল পাঠাগার | পোঃ জাড়গ্রাম। বর্ধমান । 

বর্ধমান জেলার জামালপুর থানার অন্তর্গত সরকার অন্মোদিত গ্রামীণ গ্রন্থাগার জাড়গ্রাম 

মাখনলাল পাঠাগার ভবনে গত ২০শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস পালিত হয়। এতদৃপলক্ষে 

ঞ্রীনিরাপদ চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে এক সভ1 হয় এবং জাড়গ্রাম অঞ্চলের গ্রামসেবক শ্রীমহাদেব 
দে প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন । উক্ত দিবসে গ্রন্থাগার ভবন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ 

ও সুসজ্জিত করা হয়, দেশী-বিদেশী পত্রপত্রিকার প্রদর্শনী, শিশ্তু-সমাবেশ ও ক্রীড়ানষ্ঠান 
প্রভৃতি কর্মহুচী গ্রহণ করা হয় এবং তা মথাযথভাবে পালিত হয় । গ্রস্থাগারিক ও সহঃ-সম্পাদক 

শ্রীবাস্থদেব চট্টোপাধ্যায় গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। 

বীরভূম 

দেবগ্রাম যুব সংঘ। পোঃ কয়থ। ৷ থানা নলহাটি। 
২,শে ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬ ঘটকায় দেবগ্রাম যুবপ'ঘ সাধারণ পাঠাগারের সদস্যগণ গ্রাম 

বামীদের সহযোগিতায় দেবগ্রাম প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে গ্রন্থ'গার দিবস উপলক্ষে এক 
সভা করেন। সভাপতিত্ব করেন নলহ।টী ১নং সমাজ উন্নঞন সংস্থাধিকারিক শ্রীরবীন্দ্রনাথ 

ভট্টাচার্য মহাশয় এবং প্রধান অতিথির আপন গ্রহণ করেন নলহাটা থান! নিয়তূমি রাজস্ব 

আধিকারিক শ্রীগণপতি চক্রবর্তী মহাঁশয়। শ্রীজুখেন্্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রচিত্তরগন 

মুখোপাধ্যায় ও সভাপতি মহাঁশয় তাদের বক্তৃতায় গ্রামীণ গ্রস্থাগারের প্রয়োজনীয়তার কথ৷ 
গ্রামবামীদের বুঝিয়ে বলেন। যুব সংঘের পাঠাগাঁরটি কয়থা, বুরল! ও ভদ্রপুর অঞ্চলে বিশেষ 
জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে । পাঠাগারটিকে করথ| আঞ্চলিক গ্রন্থাগারে রূপান্তরিত করার জন্য 

সরকারের নিকট অনুরোধ জানানোর এক প্রস্তাব সভায় গৃহীত হয়। অপর এক প্রস্তাবে 

গ্রন্থাগারের উন্নতিকল্পে গ্রামবাপী জনসাধারণের নিকট হতে অর্থ সংগ্রহ করা হবে বলে 

স্থির হয়। 

মেদিনীপুর 

তুষার স্ৃতি গ্রচ্ছনিকেতন। শ্রীকৃষ্ণপুর ৷ ব্যবস্তারহাট। 
মেদিনীপুর জেলার মহিষাদল থানার অস্র্গত শ্রীরৃষ্পপুর তুষার শ্বৃতি গ্রন্থদিকেতনের 

 পিরিছাল্লায় গ্রন্থাগার দিবস উদযাপিত হয়। সকালে গ্রন্থ নিকেতনের সমস্য, পাঠক-থাঠিকা 
*: এবং স্থানীয় গ্রামবাসীদের সহযোগীতায় গ্রন্থাগারের পার্শবর্তা জায়গ! এবং. রানা. িস্কার 



১৩৭২] রস্থাগার সংবাদ ৩১৯" 
করা হয়। এ সঙ্গে এক পুস্তক প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হয়। সন্ধ্যা ৭"টার সময় 
্রস্থাগার অন্ু্রাগীদ্দের উপস্থিতিতে এক সভার আয়োজন করা হয়। গ্রন্থ নিকেতনের 
সম্পাদক গ্রীক্ষিতিশ চন্দ্র পাল মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন । «দেশ গঠনে গ্রস্থা- 
গারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিভিন্ন বক্তা বক্তৃতা করেন। সভাপতি তাঁর ভাষণে বলেন, 
সমাজের “সর্বস্তরের নারী ও পুরুষকে যথেষ্ট শিক্ষিত করে তোলার জন্য গ্রন্থাগারের গুরুত্ব 
সমধিক | পুস্তক প্রদর্শনীটি সকাল থেকে রাত ৯ট1 অবধি খোলা ছিল। 

শহীদ পাঠাগার। চৈতন্তপুর। গ্রামীণ গ্রন্থাগার 

গত ১৯শে ডিসেম্বর থেকে ২৯শে ডিসেম্বর পর্ধন্থ স্ু'তাহাটা থানার বিভিন্ন স্থানে শহীদ 
পাঠাগারের কমিগণ গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রচার ও সংগ্রহ-অভিষান সানন্দে পরিচালনা 
করেছেন। ২০শে ডিসেম্বর স্থানীয় রুষ্ণনগর বাণীমন্দির বহুনুখী বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে একটি 

সভ| হয়। পূর্বদিন শহীদ পাঠাগারের কম্রিগণ গ্রামে গ্রামে অর্থ সংগ্রহ অভিযান চালান । 
এদিন বিকেল ৪টায় শ্রীব্রজেন্দ্র কুমার বন্থুর সভাপতিত্বে “সমাজে গ্রন্থাগারের স্থান” শীর্ষক এক 
আলোচনা সভা হয়। ২০শে ডিসেম্বর সারাদিনে ১০৫০* টাকা সংগৃহীত হয়। ২১শে 

ডিসেম্বর কুকুড়াহাটি মাধ্যমিক বিদ্ভালয় এবং গ্রামবাসীদের নিকট হতে ২০০০ টাকা 
সংগৃহীত হয়। বিকেলে এখানে একটি জনসভা হয়। এই সভায় নিরক্ষরতা দূরীকরণ, 
অজ্ঞতা, কুসংস্কার, ক্ষুধা ও ছুন্শতির বিরুদ্ধে অভিযান চালানোর সংকল্প গ্রহণ করা হয় । 
২২শে ডিসেম্বর ছুর্গাপুর গ্রামে ৫০০ টাকা এবং ২৪শে শোলাট গ্রামে ৬৬ টাকা সংগৃহীত হয় । 

বিকেল ৪টায় এইদিন এখানে ডঃ প্রফুল্চন্্র ঘোষের জন্মদিন উপলক্ষে এক বিরাট জনসভা 

হয়। 
২৫শে ডিসেম্বর দেভোগ কাণীর বাজার ও আন্দলিয়। গান্ধী স্মারক নিধির গ্রাম সেবা 

কেন্দ্র এবং গ্রামবাসীদের নিকট হতে ১৮০০ াক। সংগৃহীত হয়। 

২৬শে ডিসেম্বর হলদিয়া পো্ট এবং ইন্দ্রমাণিকে সাগ্রহ অভিমান চলে। ২০০ টাকা 

সংগৃহীত হয়। বিকেলে একটি জনসভাও হয়। 

২৯শে ডিসেম্বর 'নিরক্ষবূতীর নিবাপন এই হোক মোদের পণ" এই ধ্বশি দিয়ে ৮ মাইল 

দূরবর্তী বান্থদেবপুর গান্ধী আশ্রমে যাওয়া হয় এই স্থানে ১৯5৫ মাপে মহাম্মা গাঙ্গী 

পদার্পন করেছিলেন। প্রতি বছর এই দিনে এখানে সেই স্থতি উদ্যাপিত হুয়। এদিন 

এখানে ষংগৃহীত হয় ১০ টাকা । 

হাওড়। 

সমাজ লেবী মণিমেলা। একসরা।। চামরাইল। হাওড়া 

২০শে ডিসেম্বর বিকেল ৪টায় একসর! মণি মিলন 'প্রাঙ্নণে গ্রন্থাগার দিবস পালনের জন্া 

একটি সভা হয়। সভাপতি ও প্রধান অতিথির আমন গ্রহণ করেন বথাক্র“ম শ্রীপরেশ চন্দ্র 

কোলে এবং প্ররবীন্ত্রনাথ পাল। এই শুভ গ্রশ্থাগার-দিবসে মণি রক্ষক শ্রীজিতেন্্র নাথ জান! 
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শিশুদের জন্ত একটি শিশু গ্রন্থাগারের উদ্বোধন করেন এবং এই উপলক্ষে গ্রন্থাগার দিবস ৪ 

শিশু গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করেন । পাঠাগারটি বঙ্গীয় সমাজ সেবী 
পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত । এঁদের তিনটি সমাজ কল্যাণ কেন্দ্রে আরও তিনটি মহিলাদের 

গ্রন্থাগার আছে। বঙ্গীয় সমাজসেবী পরিষদের পক্ষ থেকে শ্রীহধিকেশ ঘোষ শতাধিক পুস্তক 
মণি-মেলাকে দান করেন । 

দকরপুর রামকষ্ণ লাইব্রেরী । গ্রামীণ গ্রন্থাগার । 
২০শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার ভবনে বিশেষ উৎ্সাহ-উদ্দীপনার সহিত গ্রন্থাগার দিবস পালিত 

হয়। সভাপতিত্ব করেন শ্রীমদন মোহন ঘোষ। প্রথমেই ভারতীয় শহীদ জওয়ানদের স্মৃতির 

উদ্দেশ্তে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। পাঠাগারের সম্পাদক শ্রীমাখনলাল বন্দ্যোপাধ্যায় তার 

বক্তৃতায় পাঠাগারের উন্নতির উপায় সম্পর্কে আলোচনা করেন। গ্রন্থাগারিক শ্রীমৃত্যু্য় 
গঙ্গোপাধ্যায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন । 

হুগলী 

ছুগলী জেলা পরিষদ । জন ও সমাজ কল্যাণ সংক্রান্ত স্থায়ী সমিতি । হুগলী 

গ্রন্থাগার দিবস পালনের জন্য হুগলী জেলা! পরিষদ গ্রামীণ গ্রন্থাগার সমূহের সম্পাদকগণের 

নিকট এক সাকুবলার প্রেরণ করেন। এই সাকুলাবটি সমিতির সভাপতি শ্রীবুন্দাবন 

চট্টোপাধ্যায় ও আহ্বায়ক প্রীনীতীশ বাগচি মহাশয়ছয়ের স্বাক্ষরিত। সাকু'লারটির বয়ান 

নিয়বূপ £ 

“প্রতি বছর ২০শে ডিসেম্বর তাঁবিখট1 পগ্রস্থাগার দিবস” হিসাবে পালিত হয়। এ 

দিবসটিতে গ্রস্থাগাবের প্রতি বিশেষ ভাবে দৃষ্টি দিবাব দিন। গ্রন্থাগার কক্ষটী ও তাহার 
চতুপাশ্ব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা, প্রতিটি পুস্তকের প্রতি নজর দেওয়া, সেগুলিকে স্ুবিন্তস্ত 
করিয়া রাখা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার দিন। 

এই দিনটিতে আলোচন! সভার মাধ্যমে নিজ “নজ এলাকার জনসাধারণকে গ্রন্থাগারের 

ভূমিকা সম্বন্ধে সচেতন কবা, গ্রস্থাগাবের উন্নতিব জন্য পরিকল্পন] রচনা করা-_বাকী চীদা 
সংগ্রহ করা, কিছু সংখ্যক দেশাত্মমূলক নৃতন পুস্তক পাঠকদের মধ্যে পন্বেশন করা এবং 
পাড়ায় পাডাক্স গ্রন্থাগার উন্নঘনের জন্য পুস্তক ও অর্থ সংগ্রহের অভিযানে বাহির হওয়া প্রস্ভৃতি 

কাজ করা যাইতে পারে। ছোটখাটো হইলেও দেশরক্ষ1! ও কৃষি বিষয়ে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা কর! 
সময়োচিত হইবে। 

আশা করি আপনাদের গ্রশ্থাগারেও গ্রস্থাগাব দিবস যথাযথভাবে পালিত হুই্বে। 

প্রস্থাগার দিবস” পালন কর! হইলে তাহার একটি বিবরণ জেলা পরিষদের সভাপতির নামে 
৩০শে ডিসেম্বরের মধ্যে পাঠাইয়া বাধিত করিবেন । আপনার গ্রন্থাগারের ক্রমোন্নয়নের 

প্রতি জিল! পরিষদের লক্ষ্য আছে ।” 

&. 0008 18286546ং 
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ভ্রীরামপুর পাবলিক লাইব্রেরী । শ্রীরামপুর । 
গত ২৬শে ডিসেমর শ্রীরামপুর পাবলিক লাইব্রেরীতে গ্রন্থাগার দ্িবন পালন করা হস । 

গ্রন্থাগারের সম্পাদক শ্রীসচ্চিদানন্দ চক্রবর্তী গ্রন্থাগারের নানা অন্থবিধার কথা বলেন। 
অবৈতনিক গ্রস্থাগারিক শ্রীশুত্রাংশু কুমার মিত্র 'সর্বসাধারণের জন্য গ্রস্থাগার চাই*_এই বিষয়ে 
একটি আলোচনার স্থত্রপাত করেন। তিনি জানান যে, তাদের গ্রন্থাগারে পুস্তক-স্থচী শীত্রই 
কার্ডে কর! হবে এবং এই গ্রস্থাগারটির জন্য কার্ড ইনডেক্স ক্যাটালগ (0810 [097 0515- 
19806) একান্তই প্রয়োজন । গ্রন্থাগারটি ১৮৭১ সালে প্রতিষিত হয়েছিল। সভায় শ্রীমিহির 
সাহা, শ্রীঅশোক হালদার প্রভৃতিও বক্তৃতা করেন । 

দুলাল স্মৃতি সংসদ। খাজুরদহ। 

ছুলাল স্ৃতি সংসদের কার্ধালয়ে সংসদের সদস্য ও পাঠকবর্গকে নিরে গ্রন্থাগার দিবস, 

উপলক্ষে একটি সভা করা হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র বেরা এবং 

প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন শ্রীনন্দছুলাল স্থর। প্রধান অতিথি মহাশয় জীবনে 

গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা, বিশেষ করে পল্লীজীবনে গ্রন্থাগার যে অশেষ উপকার সাধন করে এ 

সম্পর্কে স্ন্দর একটি ভাষণ দেন। স্থানীয় অঞ্চল প্রধান শ্রীতারকচন্দ্র মাইতি মহাশয় এই 

পাঠাগারটিকে সরকার অনুমোদিত একটি গ্রামীণ গ্রন্থাগার করার জন্য সরকারের নিকট 

অন্তরোধ জানান । শ্রীমজিত কুমার ও শ্রীদেশবন্ু ঘোষও সভায় বক্তৃতা করেন। সভায় 
৬৫ জন লোক উপস্থিত ছিলেন । 

বিকেলে সদশ্যগণের বাকী চার্দা সংগ্রহের অভিযান চালানো! হয়। দল বেধে যেয়ে 
প্রত্যেকের কাছে চাদ! চাওয়ায় অনেকেই বাকী ঠাদ। পরিশোধ করেন । 

ভ্রিবেণী হিতসাধন সমিতি দাধারণ পাঠাগার 
২০শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে বিকাল ৫ট1 থেকে ৮ট1 পবস্ত বিভিন্ন ফে্ুন 

সহকারে অঞ্চল পরিক্রমা ও প্রচার এবং রাত ৮টায় জনপভা৷ হন । জনগভায় সভাপতিত্ব 

করেন স্থানীয় বাগাঁটি উচ্চতর বহুমূখী বিদ্যালয়ের বিশিষ্ট শিক্ষক প্রীনীলমণি মোদক | 

জনসভার উদ্বোধন প্রসঙ্গে পাঠাগারের সাধারণ সম্পাদক শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় 

বাংলাদেশের গ্রস্থাগার আন্দোলনে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ভুমিকা উন্লেখ করে বলেন £-- 

আমাদের এই ত্রিবেনী পাঠাগার উক্ত পরিষদের কাউন্সিল সদস্য । স্থৃতরাৎ গ্রন্থাগার আইন 

প্রণয়ণ ও নিঃশুক্ক গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের কাজে সহায়তা করা আমাদের একান্ত 

প্রয়োজন । 

সভাপতি শ্রনীলমণি মৌদক তার ভাষনে বলেনঃ বাংলাদেশের জনসংখ্যার তুলনায় 

শিক্ষিতের সংখ্যা নিতাস্তই' নগণ্য, শিক্ষার এই নিয়মানের প্রতি তিনি সভার দৃষ্টি আকর্ষণ 



৬5২... স্থাগাঁর [পোধ 

করেন এবং গ্রন্থাগারের সাহায্যে জনশিক্ষা! প্রসারের গ্রতি প্রত্যেককে সচেষ্ট হতে অনুরোধ 

করেন। 
সর্বপ্রী অয় কুমার মুখোপাধায়, নিমাই নাথ, অলীম বিশ্বাস, দীনবন্ধু হাজরা প্রভৃতি 

সভ্যবৃন্দ আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। 

ত্রিপুরা 
কৈলাসহর পাবলিক লাইব্রেরীর গ্রস্থাগারিক শ্রীঅজিতবন্ধু চত্রবর্তা জানাচ্ছেন : "গ্রন্থাগার 

দিবস উপলক্ষে আপনাদের আমন্ত্রণ লিপি পেয়েছি। দৃরত্বের ব্যবধানহেতু এ অনুষ্ঠানে 
যোগদানে অক্ষম বলে আমরা দুঃখিত। আমরাও ত্রিপুরাতে গ্রন্থাগার দিবস উদ্যাপনের 

আয়োজন করেছি- এই অনুষ্ঠানে আপনাদের সবান্ধব উপস্থিতি কামনা করি।, 
গত ২৪শে ডিসেম্বর কৈলাসহর পাঁবলিক লাইব্রেরীতে গ্রন্থাগার দিবস উদ্যাপন কয় হয় । 

এই অনুষ্ঠানে স্থানীয় রামরুষ্ণ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ভঃ সচ্চিদানন্দ ধর মহাশয় সভাপতিত 
করেন। এতছুপলক্ষে সকাল ৮টা থেকে রাত্রি ৭ট পর্যন্ত একটি পুস্তক-গ্রদর্শনী হয়। সন্ধ্যা 

৬টায় আলোচনা-চক্র এবং রাত্রি ৭টায় বিচিত্রান্ষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। 

৩৬9 7017 110121165, 

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের যুখ পত্ 

গ্রন্থাগার 

আগামী বৈশাখে পঞ্চদশবর্ষ পূর্ণ করে ষোড়শ বর্ষে পদার্পণ করবে। পনের ব্ৎসরব্যাপী 
পত্রিকাটি গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের প্রচার ও বাংল! দেশে গ্রন্থাগার আন্দোলন প্রসারের 

কার্ধে নিযুক্ত রয়েছে । 

পঞ্চদশবর্ধ পূতি উপলক্ষে 'গ্রস্থাগার'-এর আগামী বৈশাখ, ১৩৭৩ সংখ্যাটি বিশেষ সংখ্যা- 

রূপে প্রকাশিত হবে ৷ এই সংখ্যায় বিগত পনের বৎসরে ম্বদেশে ও বিদেশে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান 

তথ! গ্রন্থাগার আন্দোলনের অগ্রগতির পর্যালোচনা1 করবেন বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় গ্রন্থা- 

গারিকবুন্দ। এ সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ গগ্রস্থাগার'-এর ফাল্গুন ও চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত 

হবে। 
বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের জন্য প্রবন্ধাদি আগামী ২৬শে ফাল্গুন ১৩৭২ -(১০ই মার্চ, ১৯৬৬) 

এর পূর্বে সম্পাদক, গ্রন্থাগার ৩৩, হুজুরীমল লেন, কলিকাতা-১৪ এই ঠিকানায় পাঠাতে হবে। 

ধারা, বিশেষ সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দিতে চান তাদেরও এ তারিখের মধ্যে সম্পাদকের সঙ্গে 

যোগাধোগ করতে অন্গরোধ জানান হচ্ছে। 
টি [2 ক সম্পার্ক, গ্রন্থাগার! | 



গ্রন্থ দয়াল চনা 

চিকিুসাঁজগণ্ড। সম্পাদক ভাঃ অমুল্যধন মুখোপাধ্যায় ; সহকারী সম্পাদক 
ভ্রীজগদীশ গুণ । ৩৭ বর্ধ, প্রথম সংখ্যা; কাত্িক, ১৩৭২। মুল্য ঃ ভারতে 
৬০০ টাকা; ভারতের বাইরে ৮০০ টাকা। 

“চিকিৎসা-জগ' বাংলাভাষায় চিকিৎসা-বিজ্ঞান বিষয়ক মাসিক পত্র। পাশ্চাত্য চিকিৎসা 
বিজ্ঞানের সর্বাধনিক তথ্যাদি, রোগ নির্ণয় "ও চিকিৎসা প্রণালী সম্পর্কে মতামত “মৌলিক 

প্রবন্ধ", 'রোগীর বিবরণ” (০259 170663), “চয়ন? (০01101০8০০1 “সংবাদ সংগ্রহ" প্রভৃতির 

মাধ্যমে এই পত্রিকাটিতে নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে থাকে । বাংলাভাধায় প্রকাশিত হলেও 

“চিকিৎসা-জগৎ' যে কেবল মাত্র একটি লোকরঞ্চন (1১02/181) স্বাস্থ্য বিষয়ক পত্রিকা তা! 

মোটেই নয়। চিকিংস! বিজ্ঞানের জটিল তগ্যাদি নিয়ে বিশেষজ্ছগণের বৈজ্ঞানিক গ্রবন্ধাব্লীই 

এতে বেশী থাকে; অন কিছু কিছু লোকরপ্জন প্রবন্ধ এতে স্থান পায় । 

চিকিৎসা-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখ|। এবং সাধারণ ভাবে চিকিত্সাঁবিজ্ঞান সংক্রান্ত বহু 

পত্রিকাই কলকাত। থেকে স্থ্দীর্ঘকাল ধরে প্রকাশিত হচ্ছে । কিন্তু এ সকল পত্রিকাই ইংরেজী 

ভাষায় প্রকাশিত হয়ে থাকে । ১৮২৫ সালে ভারতে প্রগম মেডিকা!ল জর্ণাল প্রকাশিত 

হয়েছিল। যে সকল ইংরেজ ভারতীয় “মেডিক্যাপ সাভিথে' নিঘুক্ত হয়ে এদেশে এসেছিলেন 
প্রধানতঃ তাদের উৎমাহেই সে যুগে এদেশে “মেডিক্যাপ মোগাইটি? বা চিকিৎসকগণের সমিতি 

গড়ে ওঠে এবং পত্র-পত্রিকা! প্রকাশিত হয়। এদেশে পাশ্ঠীতা চিক্ষিংসা-বিজ্ঞান শিক্ষার 

ধারার প্রব্নও এরাই করেছিলেন । 

বর্তমানে এদেশে চিকিখ্সা-বিজ্ঞানের শিক্ষণ হয়ে থাকে ইংরেছী ভাবায় । চিকিৎসা- 

বিজ্ঞানের গবেষণ! এবং উচ্চতর শিক্ষায় ধারা নিধুক্ত তীর্ধের অধিকাংশই ইংরেজী ভাষাতেই 

নিজেদের কাজকর্ম নিষ্পন্ন করেন। উপযুক্ত পরিভাষার অভাবে মাতৃভাষায় চিকিৎসা- 

বিজ্ঞানের জটিল তথ্যাদি পরিবেশনের যেমন অন্ুবিধা তেমনি বাংলাভাষা চায় অনভ্যাসের 

দরুণ এইসব চিকিংনক মাতৃভাষায় প্রবন্ধ রচনায় উত্পাহী হন না । 

বাংলাদেশে চিকিৎসা-বিজ্ঞান শিক্ষণের গোড়ার যুগে বাংলাভাষাতেই শিক্ষাদান করা হত 

এবং অনেক পাঠ্যপুস্তক বাংলাভাষায় ছাপাও হয়েছিল। বাংলাভাষায় এইসব ভাক্তারী বই 

কোন অংশে হীন ছিলনা । বর্তমানে আন্তর্জতিক ও সর্বভারতীয় ক্ষেত্রের সঙ্গে যোগাযোগ 

রাখার জন্ত ইংরাজী ভাষার চর্চা একান্তই প্রয়োজন বলে মনে করা হয়। সেকথা মেনে নিয়েও 

বলা যায় যে, মাতৃভাঁষাকেও সমৃদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা আছে। তাছাড়া যে ভাষা সর্ব 

সাধারণের সহজবোধ্য সেই ভাষাতে বিজ্ঞানের প্রচার হওয়াও বিশেষভাবে বাছ্ছনীয়। জ্ঞান- 

রিজ্ঞানকে শুধুযাতর মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে তাকে ছড়িয়ে দেওয়াই যুক্তিঘুক্ত ৷ 
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এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, ভারতীয় চিকিৎসকগণের জাতীয় প্রতিষ্ঠান ছত্ডয়নি যেডিক্যাল 
আযসোসিয়েশন' কিংব। এন বঙ্গীয় প্রাদেশিক শাখা বাংলাভাষায় কোন পত্রিকা প্রকাশ করেন 
না। অথচ এই সংস্থারই উত্তরপ্রদেশ শাখা এবং আসাম শাখা যথাক্রমে হিন্দী এবং 

অলমীয়াতে তাদের মুখপত্র প্রকাশ করে থাকেন। “চিকিৎসা-জগৎ পত্রিকাখানি দীর্ঘকাল ধরে 
বাংলাভাষায় প্রকাশিত হয়ে সেই অভাব পুবণ করেছে । এই পত্রিকাটি বর্তমানে স্থ্প্রতিষ্িত 
এবং এর জনপ্রিয়তা ও ব্যবসায়িক সাফল্য কোন অংশেই কম নয়। 

“চিকিৎসা-জগ্”-এর প্রতিষ্টাতা-সম্পাদক শ্রীঅমূলযধন মুখোপাধ্যায় যথেষ্ট ইংরেজীনবীশ 
নন বলেই বাংলাভাষায় কলম ধরেছিলেন একথা মনে করবার কোন হেতু নেই। মেডিফ্যাল 

জর্ণলিজমের ক্ষেত্রে এর নাম স্থপরিচিত। ইনি দীর্ঘকাল যোগ্যতার সঙ্গে 'জার্ণাল অব দি 

ইত্ডিয়ান মেডিক্যাল আসোমিষেশন') 'ইগ্ডয়ান মেডিক্যাল জার্ণাল' প্রভৃতি ইংরাজী পত্রিকারও 
সম্পাদনা করেছেন । অভিজ্ঞ বাক্তি মাত্রেই স্বীকার করবেন, মাতৃভাষায় এই ধরণের পত্রিকাকে 

স্থগ্রতিষিত করতে প্রচুব শ্রম এবং অধ্যবস'য়ের প্রযোজন হয়েছে । 
আলোচ্য সংখ্যায় বরাববেব মতই উচ্চাঙ্গের প্রবন্ধদি স্থান পেয়েছে এবং উল্লেখযোগ্য 

এই যে, মহামান্য হিপোক্রেটশ-এর শণববাণীটি বাংলাধ অন্রব।দ কবে দেওয়া হয়েছে । 

(নি. মু.) 

নবরঙ। জল্পাদক নির্মল ভট্টাচার্য । কপালীটোল! রাজকৃষ সংঘ ও কপালী- 
বান্ধব লাইব্রেরীর মুখপত্র । কপালীটোলা লেন, কলিকাতা-১২। ১৯৬৫। 
পৃঃ ৮৮। মূল্য ২২ টাকা। 

কপাণীটোলা বাজরুষ্ক সঙ্ঘ ও কপালীবাদ্ধব লাইব্রেরীর মুখপত্র নবরঙ প্রথম প্রকাশিত 
হল। এট বিভিন্ন রচনার সংকলন । লেখকদের মধ্যে আছেন সর্বশ্রী নরেন্দ্র দেব, সৌরেন্্ 

মোহন মুখোপাধ্যায়, অপূর্বকষ্ণ ভট্টাচার্ধ, স্বপনবুডো, ইন্দিবা দেবী, বাণী বন্থ, কৃশাণু 

বন্দোপাধ্যায়, নচিকেতা ভরদ্াজ, নির্মল ভট্রাচার্ষ প্রভৃতি । অধিকাংশ রচনাই শিশু ও 

কিশোরদের উপযোগী করে লেখা । খ্যাতনামা শিশু স।হিত্যিকদের রচনার পাশাপাশি যে 

সব অখ্যাতনামা লেখকের রচন! এই সংবলনে স্থান পেদ্ছে সেগুলি পড়ে শিশু ও কিশোররা 

তো বটেই বড়রাও যথেষ্ট আনন্দ পাবেন বলেই আমাদের বিশ্বাস। পত্রিকাটির প্রচ্ছদপট 

একেছেন শ্রীপূর্ণে্দু পত্রী এবং ভেতরের ছবিগুলি শ্রীমানব ভট্টাচার্ধের। ছবিগুলি নিঃসন্দেহে 

সংকলনের সৌন্দর্য বাড়িয়ে দিয়েছে । একটি সংঘ ও তার পাঠাগারের তরফ থেকে এ ধরণের 
একখানি স্থকচিপূর্ণ সংকলন প্রকাশের প্রচেষ্টা বিশেষভাবে প্রশংসার যোগ্য । (চ. কু. সে) 

বাণীরেখা। স্রেন্্লাল রক্ষিত। বাণীরেখা শিক্ষায়তন, ৩০ মহাত্মা গান্ধী 
রোড, কলিকাতা-৯। ৯৬+-১৬ পৃঃ। মূল্য ৬'০০ টাকা 

বাণীরেখা বাংলা সংকেতলিপি বা সর্টহ্যাপ্ডের বই। ক্রত-পিখনের প্রয়োজনীয়ত! শুধু 
থে এই বিংশ শতকেই দেখ! দিয়েছে ত! নয় $ খুগে যুগে কি করে সংক্ষেপে লেখা যায় তার 
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উপায় উদ্ভাবনের প্রচেষ্টা হয়েছে। প্রাচীন যুগে রোমে 1110 এক সংক্ষেপ লিপির উত্ভীবন 
করেছিলেন। এই লিপির সাহায্যে .01০০70, $81৩০8 প্রভৃতি সিনেটরদের বক্তৃতা টুকে 
নেওয়া হত। মধ্যযুগেও যে সটহ্যাণ্ডের বাবহার ছিল তার নিদর্শন পাওয়া যায় বৃটিশ 

মিউজিয়ামে, রক্ষিত ৯৭২ সালের একটি পুঁথির মাঞ্জিনে সর্টহ্যাণ্ডের লেখায়। ষোড়শ 
শতাব্দীতে ইংলগ্ডের সাহিত্যকার 9817091 ৮০০%5-এর বিখ্যাত ডায়েরী সর্টহ্যাণ্ডে লেখা 

হয়েছিল। বর্তমানে সবদেশেই আইননভা, পার্লামেন্ট, কোর্ট প্রতৃতির বিবরণী; 

সংবাদপত্ত্রের রিপোর্ট ও বক্তৃতা এবং ব্যবসায়িক চিঠি-পত্রাধির অন্ুলেখনে সর্টহ্যাণ্ডের বন্ল 
গ্রচলন দেখা যায় । 

বাংলাভাষায় সংক্ষেপলিপি প্রবর্তনের চেষ্টা অনেক হয়েছে কিন্ত বাংলাভাষার 

বৈশিষ্ট্যান্ুযায়ী বিজ্ঞানসম্মত নিল পদ্ধতি আজও উদ্ভাবিত হয়নি । ইংরেজী মংক্ষেপলিপির 

অন্ধ অনুকরণে বাংল! সংক্ষেপলিপি প্রবর্তন করতে গেলে তা! যে কোনক্রমেই কার্ধোপযোগী 

হতে পারেন৷ একথা বলাই বাহুন্য । বিভিন্ন ইংরাজী স্টহ্যাণ্ড পদ্ধতির মধ্যে 5০80 

111) $১9৩যা। বা! ধ্বনিভিত্তিক পদ্ধতিই বিজ্ঞানসম্মত। 707017, 01988 প্রভৃতির 

পদ্ধতি ধ্বনিতিন্তিক । “বানীরেখা*র উদ্ভাবক দাবী করেছেন যে তাঁর পদ্ধতিটি বাংলা ভাষার 

বৈশিষ্ট্য গুলির প্রতি দৃর্ট রেখেই করা হয়েছে । এমন কি একে অতি সহজেই সর্বভারতীয় 

ধ্বনিলিপির রূপ দেওয়া যায়। আজকাল বাংলাভাষার ব্যবহার অধিকতর হয়েছে এবং 

মাতৃভাষার ক্ষিগ্রতর অন্ুলেখনেরও বিশেশ্ব গ্রয়োজনীয়তা। দেখ! দিয়েছে । জীবিকা হিসেবে 

ধারা বাংল! সর্টহ্যাণ্ড শিখবেন এই বইটি যদি তাদের সচায়ক হয় তবেই এর সার্থকতা! । 

গ্রন্থকার বিশেষ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে আলোচ্য গ্রন্থের সংশোধিত ও পরিবধিত নতুন 

সংস্করণ প্রকাশ করেছেন। ৫০টি স্ুত্রের সাহায্যে তিনি তার পদ্ধতিটি বিন্যস্ত করেছেন। 

এছাড়া “মিলনী' বা শব্দাবণী (0239) এবং সংক্ষেপিত শব্ধ অনু লিখনের সংকেতও ধারা- 

বাহিকভাবে দেওয়] হয়েছে । আচড়গুলিও নিঃসন্দেহে ভালই হয়েছে। তবে উচ্চতর 

শিক্ষার্থীদের জন্য একখানি সংক্ষেপলিপির অভিধান সংকলন করলেই বোধ হয় ভালো হত। 

(নি. মু.) 

3০০৮ ০৮:০৪, 



রার্ডা বিচিত্র 

পরলে।কে উইলিয়ম সমারসেট মম (১৮৭৪-১৯৬৫) 

বিখ্যাত ব্রিটিশ উপন্তাপিক, নাট্যকার ও গল্পলেখক এবং এ যুগের এক অত্যন্ত জনপ্রিয় 

লেখক সমারসেট মম ৯১ ব্ছর বয়সে ফ্রান্সে পরলোকগমন করেছেন। তিনি ৬, খাঁনারও 

বেশি উপন্তাস, নাটক গল্পসংগ্রহ এবং প্রবন্ধের বই লিখেছেন। “অব হিউম্যান বগ্ডেজ”, “দি 

মুন এগ সিক্স পেন্স, “দি পেস্টেড ভেইল”, কেকস্ আযাণ্ড এল', দি রেজরন এজ', 'রেইন। 

প্রভৃতি তার বিখ্যাত বই । 

মম ১৮৭৪ সালের ২৫শে জানুয়ারী পারীতে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতামাতা দুজনেই 

ইংরেজ। শিক্ষালাভ হয়েছে ইংলগু ও জার্মানীতে । ১৮৯২ সালে তিনি লগ্ডনের সেণ্ট টমাস 

হাসপাতালে চিকিৎসা-বিষ্ঞা। অধ্যয়নের জন্য ভতি হন। ডাক্তারী ডিগ্রিলাভ করলেও 

টিকিৎসাবিষ্তা তকে আকষ্ট করতে পাঁরেনি, লেখকের পেশাই তিনি গ্রহণ করলেন। তার 

প্রথম উপন্তাস “লিজা অব ল্যান্বেখ* ১৮৯৭ সালে প্রকাশিত হয়। কিন্ত তেত্রিশ বছর বয়স 

পর্যন্ত লেখকজীবনে তিনি কোনরূপ সাফল্যলাভ করতে পারেন নি। মম সাহিত্যরচনা 

ছেড়ে দিয়ে জাহাজে ডাক্তারের চাকুরী নেবেন স্থির করেছিলেন। ১৯০৭ সালে তার “লেডী 

ফ্রেডরিক' নাটকটি লগ্ডনের এক থিয়েটারে সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়। এতে তাঁর কিছুটা 

নাম হয়। অতঃপর এক ধনী মহিলার সঙ্গে তার বিবাহ হয়। তার বিবাহিত জীবন 

স্থুখের হয়নি। ১৯০৫ সালেই তীর “অব হিউম্যান বণ্ডেজ' উপন্তাসটি প্রকাশিত হয়। কিন্ত 

মে সময় এই উপন্তানটি লোকের মনে কোন লাড়াই জাগায়নি। বিশ বছর পরে আমেরিকার 

এক পুস্তক সংকলক ও সমালোচক এই বইকে একটি মহ গ্রন্থ বলে ঘোষনা করেন। সঙ্গে 

সঙ্গে এই উপন্যাসটি বিশ্ববিখাত হয়ে পড়ে । 

গ্রধম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে মম বৃটিশ গোয়েন্দা বিভাগে চাকুরী নিয়েছিলেন । তিনি প্রায় 

পাঁচটি বিদেশী ভাষা ভালভাবে জানতেন । এই চাকুরী নিয়ে তিনি কিছুকাল সথইজারল্যাণ্ড ও 

রাশিয়ায় ছিলেন । যুদ্ধের পর যক্ষারোগাক্রান্ত হয়ে তিনি কয়েক বছর স্যানিটোরিয়ামে 

কাটান। মম স্তর উইন্দটন চার্চিলের বিশেষ বন্ধু ছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তিনি 

ভার রাষস্থল ফ্রান্সের প্লিভিয়েরা ছেড়ে ইংলগ্ডে আসেন এবং বৃটিশ প্রচার বিভাগে যোগ দেন। 

এই কাজে তিনি ছয় বছর আমেরিকায় ছিলেন । যুদ্ধের পরে তিনি আবার ফ্রান্দে ফিরে 

যাঁন এবং ফ্রান্দেই গত ১৬ই ডিসেম্বর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। 

ইংরেজী সাহিত্যের 'মোপাসী, মম ভিক্টোরিয়ান, এডওয়ারিয়ান ও জ্জিয়ান এই তিন 

কে তার চোখের ওপর বিকশিত হতে দেখেছেন । জর্জ বার্ণীর্ড শ, এইচ জি ওয়েলস, 

“আরব্য €বনেট এবং জন গলরসওয়ার্দি গ্রভৃতি খ্যাতনাম! লাহিত্যিকগণ তর সমসাময়িক | মম 
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আধুনিক যুগের অন্যতম জনপ্রিয় লেখক হলেও সমালোচকদের কাছে এক বিতর্কূলক্ ব্যক্তিত্ব । 

হয়তো৷ এজন্যই একাধিকবার তাঁর নাম প্রস্তাবিত হলেও কার্ধত তাকে নোবেল পুরস্কার 
দেওয়া হয়নি। তবে মম অনেক দেশ ঘুরেছেন এবং অনেক সম্মানস্চক উপাধি পেয়েছেন । 

পৃথিবীর প্রায় সব প্রধান প্রধান ভাষাতেই তীর বইয়ের অনুবাদ হয়েছে এবং তিনি লক্ষ লক্ষ 
টাক! উপার্জন করেছেন। "অব হিউম্যান বগ্ডজ' বইটি প্রায় আত্মজীবনীমূলক। এছাড় 
'ামিং আপ" ও 'রাইটার্দ নোটবুকে'ও তাঁর লেখক জীবনের কথা আছে। তিনি 
প্রথম জীবনে যে কষ্ট পেয়েছিলেন সেকথা জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত ভোলেন নি। ১৯৬০ 

সালে তিনি নিজ সম্পত্তির কিয়দংশ অভাবগ্রস্থ লেখকদের সাহাযার্থে ব্রিটিশ লেখক সংঘকে 

সমর্পন করার সিদ্ধান্ত করেন। তার কন্যা এর বিরোধিত। করায় তাঁকে সম্পত্তির উত্তরাধিকার 
থেকে বঞ্চিত করতেও মম ছিধাবোধ করেননি । 

স্ত্রঃ নয়া সাহিত্য (দিল্লী) জানুয়ারী ১৯৬৬ 

কল্যাণী বিশ্ববিষ্ঠালয়ের প্রথম সমাবর্তন উগ্তসব 

গত ৬ই ডিসেম্বর কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবঙনে দীক্ষান্ত ভাষণ দেন শ্রীমতী 

বিজয়লঙ্ষ্মী পণ্ডিত এবং বিশ্ববিষ্যালয়ের আচার্য পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইড 
পৌঁরোহিত্য করেন। এই সমাবর্তনে মেটি ৯৭৬ জন ছাত্রছাত্রী বিভিন্ন বিষয়ে ডিগ্রী ও 

ডিপ্লোমা পান, ৩৭ জন কৃতিত্বের অভিজ্ঞান-পত্র লাভ করেন এবং২৫৮ জন কৃষি বিষয়ে ডিপ্লোমা 

ও ডিগ্রী পান । বিশ্ববিষ্ালয়ের উপাচার্য ডঃ এস, এন, দীসগুপ্ত বলেন, ভারতের আটটি কৃষি 

বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে কল্যাণী অন্যতম | বর্তমান বছরে মোট ১০৮০ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে 

৬২০ জন কৃষি বিষয়ে পড়ছেন । এছাড়া গবেষণ! ও স্াতোকোত্তর স্তরে পঠন-পাঠন চলেছে। 

রুধি গবেষণার জন্ত সাজ-সরঞ্জাম সহ এখানে আঞ্চলিক পরীক্ষা! কেন্্ স্থাপনের উদ্যোগ 

চলেছে । আগামী বছর থেকে শিক্ষক-শিক্ষণ বিভাগে রুবি শিক্ষকদের শিক্ষণের ব্যবস্থা 

হবে। এখানে কলা, বিজ্ঞান ও রুষি সংক্রান্ত ফ্যাকা্টি ছাড়া সম্প্রতি পত্ত-বিজ্ঞান ফ্যাকার্টি 

খোল! হয়েছে । 

গত ১৩ই ডিসেম্বর বিশ্ববিদ্ভালয়ের আম্রকুঞ্জে আঞ্চলিক কৃষি বিদ্যা উপদেষ্টা কমিটির 

বৈঠক স্থরু হয়। এতে বিহার, ওড়িশা, আমাম, নাগাভূমি ও মণিপুর রাজ্যের প্রতিনিধিগণ 

এবং ভারতীয় কুষি গবেষণা পরিষদের পক্ষ থেকে শ্রীমেনন উপস্থিত ছিলেন। 

শিক্ষার মান সংক্রান্ত ইউ, জি, জি, কমিটির রিপোর্ট 

বিশ্ববিষ্ঠালয়-শিক্ষার মান সম্পর্কে ইউ, জি, সি'র রিপোর্ট সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে । 

বিশ্ববিষ্ভালয় মঞ্জুরী কমিশন ১৯৬১ সালে দিলী বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন উপাচার্য অধ্যাপক 

নির্মল কুমার সিদ্ধান্তের নেতৃত্বে এই কমিটি গঠন করেছিলেন। রিপোর্টে বলা হয়েছে, 

ক্রমবর্ধমান ছাঅসংখ্য। বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার মানের উৎকর্ষ অক্ুয রাখা ভারতের 

, বিশ্ববিপ্ঠালয়গুলির আজ প্রধান সমস্যা। ভারতে গত ১ থেকে ১৫ বছরে শিক্ষা্ন মানের 
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অত্ান্ত অবনতি ঘটেছে । শিক্ষা পরিকল্পনাকে আমাদের আরও অনেক বেশী বাস্তবানুগ 

এবং সম্ভাবনাময় করে তুলতে হবে। অযোগ্য ছাত্রদের পেছনে যাতে গ্রভৃত অপচয় না 

হয় এবং অন্থপযুক্ত ছাত্ররা যাতে বিশ্ববিগ্থালয়ে প্রবেশের স্থযোগ না পায় তার ব্যবস্থা করতে 
হবে। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার ক্রটির কথা উল্লেখ করে কমিটি বলেন, সভাসমিতিতে বক্তৃতা 
দেওয়ার ঢং-এ ক্লাসে বক্তৃতাদান, তৈরী নোটের ওপর নির্ভরতা, সহায়ক পুস্তক এবং -প্রশ্নসর্বস্ 

পরীক্ষা-ব্যবস্থার জন্য শিক্ষাদান ব্যবস্থা যন্তরচালিতবৎ হয়ে যাচ্ছে৷ পরীক্ষা পদ্ধতিরও সংস্কার 
করতে হবে। কমিটির রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে যে, কেন্দ্রীয় সরকারের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে 

নতুন বিশ্ববিদ্ভালয়গুলি যতদিন না স্থাপিত হচ্ছে এবং শিক্ষকদের উৎকর্ধতা বৃদ্ধি পাচ্ছে 
ততদ্দিন পর্বন্ত শিক্ষার মান উন্নয়নের আশা নেই। 

কমিটি বলেন, ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ভারতীয় দুষ্টিতে আধুনিকতার বিকাশ ঘটানো 
এবং.মননশীলতার এতিহৃম্থ্টির জন্য উদ্যোগী হওয়া উচিত। এজন্য ছাত্রদের ভারতীয় 

ভাঁষামমূহ, ইতিহাস এবং দর্শন ভালভাবে অধ্যয়ন করা৷ উচিত হবে। 

নিরক্ষরতা দূরীকরণ পরিকল্পনা 
রাজ্যের ১৫টি জেলার একটি আ'ঞ্চঞ্িক পরিষদ এলাকায় পশ্চিমবঙ্গ পাইলট প্রজেক্ট 

অনুযায়ী আগামী ২৬শে জানুয়ারী প্রজাতন্ত্র দিবস থেকে নিরক্ষরতা দৃর্টীকরণ অভিযান স্থুরু 
হবে। প্রতিটি অনিক পরিষদ এলাকায় ৩৫০টি করে বয়স্ক শিক্ষাকেন্ত্র খোলা হবে এবং 
এজন্য বৎসরে ৪২,০০* টাকা খরচ কর! হবে। কুড়িজন ছাত্র নিম্নে এক একটি শিক্ষার্থীর 
দল হবে এবং একজন শিক্ষক থাকবেন । শিক্ষকগণ মাথাপিছু ৩০২ টাকা পাবেন এবং 
অন্তান্য ব্যয় ধরা হয়েছে ১০০২ টাকা । সরকারের লক্ষ্য হল ১৯৬৬-৬৭ সালে এইরূপ 

১ হাজার ও ভবিস্বাতে ৫ হাজাব বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠ| করা] এবং ধার] বিদ্যালয়ে পড়ার স্থযোগ 
পান ন| অনুন্নত দেইসব শিক্ষার পড়ার সুযোগ করে দেওয়]। 

হুগলী জেলায় নিরক্ষরতা৷ দূরীকরণ প্রচেষ্টা 
হুগলী জেলা পরিবদী পশ্চিমবঙ্গ পাইলট প্রজেক্টে নিরক্ষরতা৷ দূরীকরণ কর্মহ্চী অনুসারে 

ছগলী জেলার আদিবাসী ও হরিজন অধ্যুষিত এবং ব্বনগ্রসর পোলবা ব্লকে নিরক্ষরতা 
দূরীকরণের জন্য কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। সম্প্রতি চুচুড়ায় মন্ুষ্ঠিত হুগলী জেলা 
পরিষদের জন ও সমাজ কল্যাণ স্থায়ী মমিতির এক বিশেষ অধিবেশনে স্থির হয়েছে যে পোলব৷ 
ব্লকের প্রায় ৭৫টি গ্রামসভায় আগামী ২৬শে জানুয়ারী নিরক্ষরতা দৃরীকরণের কাজ 
আনুষ্ঠানিকভাবে আরম্ভ করা হুবে। 

ডাকব।ংলোর সত্যবহার 

. বনগ্গ৷ মহাকুমার মোল্লাহাটি গ্রামে জেলা পরিষদের তত্বাবধানে যে ডাকবাংলোটি আছে 
তিন বছরে তার আধিক আয় তেরো টাকা এবং ব্যয় এক হাজার চারশ টাকায় টাড়ালে 
চব্বিশ পরগণ! জেল] পরিষ্দ ডাকবাংলোটিকে পরিষদের পাবলিক ওয়েলফেয়ার স্ট্যানডিং 
কমিটির' হাতে সমর্পন করেছেন । বাংলোটিতে ১৪ বছরের অধিক বয়স্ক নিরক্ষর গ্রামবাসীদের 
ররর পরিষদের আধিক সাহায্যে নৈশ বিদধলয় স্থাপনের প্রস্তাব হয়েছে । 
ভিন , সুত্রঃ আনন্দবাজার পত্রিকা 



শখ] বি ৯ 
চতুর্থ যোজনায় স্ত্রীশিক্ষার প্রতি গুরুত্ব লা 

ইনডিয়ান ফেডারেশন অব ইউনির্ভাসিটি উইমেন্স আসোসিয়েশন আয়োজিত মেয়েদের 

শিক্ষাসংক্রান্ত এক ইউনেস্কো সেমিনারের উদ্বোধন করে বিশ্ববিষ্ঠালয় মঞ্ুরী কমিশনের সভাপতি 

ডঃ ডি. এস. কোঠারী বলেন, দেশে মেয়েদের বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী শিক্ষালাভের আরও 

স্থযোগ-ম্বিধা থাক। উচিত। ভারতে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠরত প্রতি পাচজন 

ছাত্রছাত্রীর মধ্যে একজন মেয়ে । কিন্তুখুব কম সংখ্যক মেয়েই (৭%) বর্তমানে কারিগরী 
ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষায় শিক্ষালাভ করে থাকে । 

পরবাষ্র দণ্রের রাষ্টমন্ত্রী শ্রীমতী লক্ষ্মী মেনন বলেন, শিক্ষার ব্যাপারে ছেলে ও মেয়ের 
মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করা উচিত নয়। 

কেন্দ্রীয় শিক্ষাসচিব শ্রীপি. এন. কপাল বলেন, আগামী চতুর্থ যোজনায় স্ত্রীশিক্ষার প্রতি 
অধিক গুরুত্ব দেওয়া! হবে। 

সত্র £ হিন্দুস্তান টাইমস (২৮শে ডিসেম্বর) ও আনন্দবাজার (২রা জানুয়ারী) 

বয়ক্কা মহিলাদের শিক্ষার জগ্য উচ্চ বিষ্তালয় স্থাপন 

ছ্গলীর মহিল! মঙ্গল সমবায় সমিতির উদ্যোগে জানুয়ারী মাম থেকে বয়স্কা মহিলাদের, 

জন্য একটি অবৈতনিক উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষিত হয়েছে এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্থুলটি অনমোদন 

করেছেন। অবস্থা অনুকূল ছিল না বলে পূর্বে পড়াশুনা করতে পারেননি এরূপ ১৪ বৎসর 

এবং তদুর্ধ বয়স্কা মহিলাদের এখানে শিক্ষালাভের স্থযোগ দেওয়া হবে। 
স্ত্র ঃ টাইমস অব ইত্ডিয়া (২৮শে ডিসেম্বর) ও আনন্দবাজার (৯ই জানুয়ারী) 

হুগলীতে ফরাপী ভাষানুরাগীদের সভা 

হুগলীর অতিরিক্ত জেল! সমাহর্তা ও চন্দননগরের প্রশাসক শ্রীমজিত কুমার ঘোড়াইয়ের 

সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ফরাসী অনুরাগীর্দের এক সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে রাজ্য সরকারের 

কাছে চন্দননগরের ফরাসী শিক্ষা বিভাগের কর্তৃত্ব সরাসরি গ্রহণের জন্য অগ্গরোধ জানান হয়। 

উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ভারতীয়দের উপযোগী করে 'ব্রেভে' ক্লাসের পুনপ্র বর্তন এবং ফরাসী 

শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য একট পর্যৎ গঠনের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে অনুরোধ 

জানানো হয়। সুত্রঃ আনন্দবাজার, ৫ই পৌষ 

“কে রোখে মুক্ত স্বাধীন সত্যকে” ? 

বিদেশী সংস্কৃতির প্রভাব থেকে পাঠ্যপুস্তক ও সাহিত্যকে মুক্ত করার জন্য সম্প্রতি 

পাকিস্তান সরকার বিশ্ববিষ্ভালয়ের পাঠ্যতালিকা সংশোধন করার বিষয় চিন্তা করছেন। 

ইতিমধ্যেই পাকিস্তান রেডিও তার ঢাকা কেন্ত্র থেকে রবীন্দ্র ম্গীত প্রচার বন্ধ করে দিয়েছেন। 

পূর্ব-পাকিস্তানের অধিবাসীরা নিশ্চরই বাংলা ভাষা ও বাঙ্গালী সংস্কতির ওপর এই আঘাত 

মুখ বুজে সহ্ করবেন না। সংবাদে দেখা গেল, ঢাকার প্রভাবশালী সাপ্তাহিক “ঢাকা টাইমস 

সরকারী নীতির সমালোচনা করেছেন। 



৬২০ গরস্থাগাঁর পৌষ 

এপ্দিকে আকাঁশবাণীর কলকাত৷ কেন্দ্র থেকে কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা ও গানগুলি 

অধিক প্রচারের সিদ্ধান্ত নেওয়। হয়েছে । রেডিও পাকিস্তানের ঢাক! কেন্দ্র থেকে নজরুলের 

কবিতা ও গানগুলি অদলবদল করে প্রচার করায় বিভ্রান্তির স্থট্ি হয়েছে । তাসখন্দে শাস্ত্ী- 

আমুব আলোচন! কালে প্রসঙ্গটি আলোচিত হবে বলে জানা গেছে । 

ত্র; আনন্দবাজার ও যুগান্তর 

হরপ্লায় প্রাপ্ত সমাধির মৃৎপাত্রের প্রদর্শনী 
দিল্লীর জাতীয় সংগ্রহশালায় এখন থেকে প্রতি মামে এর মৃতি-শিল্প, এতিহাসিক, 

্রত্বতাত্বিক এবং শিল্প সৌন্দর্যের উতকষ্ট নিদর্শন সমূহের বিরাট সংগ্রহ থেকে একটি বিষয়কে 
বেছে নিয়ে দর্শকদের সামনে তুলে ধর] হবে বলে স্থির হয়েছে। 

গত ডিসেম্বর মাসের বিষয়বস্তু ছিল হরপ্লায় প্রাপ্ত ৩৫০০ বছরের পুরানো সমাধির 

মুখপাত্র । এর গায়ে “মৃত্যুর পরে জীবন” বিষয়ে চিত্রাবলী উৎকীর্ণ রয়েছে। ১৯২৭ সালে 

পাঞ্জাবের মণ্টেগোমারী জেলার হরগ্লায় (বর্তমানে পাকিস্তানের অন্তর্গত ) এই মৃৎপাত্রগুলি 
শ্রীকে, এন শাস্ত্রী কর্তক আবিষ্কৃত হয়। বিশেষজ্ঞগণ মুৎপাত্রের গায়ের চিত্রাবলীর সঙ্গে 

বৈদিক যুগের সাহিত্য এবং রামায়ণ-মহাঁভারতে বণিত ভারতীয় সংস্কৃতির বিশেষ সাদৃশ্য 
দেখতে পেয়েছেন । দি হিন্দু (৯ই ডিসেম্বর ) 

দক্ষিণ ভারতের মন্দিরস্থাপত্য সম্পর্কে চিত্র প্রদর্শনী 
মান্জাজ সরকারের প্ররত্বতত্ব বিভাগের উদ্যোগে স্থানীয় রাজাজী হলে প্রায় চারশ মন্দির 

স্থাপত্য সম্পকিত চিত্রের এক প্রদর্শনী হয়। এই প্রদর্শনীতে পহলব যুগ থেকে আরন্তভ করে 
বিভিন্ন যুগে দক্ষিণ ভারতের মন্দির গুলির স্থাঁপত্য-শিল্পের বিবরণ তুলে ধর হয়। মান্রাজের 
মুখ্যমন্ত্রী শ্রীতক্তবৎসলম গত ১৩ই ডিসেম্বর এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন এবং ২৬শে 
ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রদর্শনীটি চালু থাকবার কথা । দি হিন্দু (১৪ই ডিসেম্বর) 

আমেরিকায় নেহেকু স্মারক প্রদর্শনী 
ন্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউট অব হিষ্টরী আও টেকনোলজিতে গত ২৭শে অক্টোবর নেহেরু 

স্মারক প্রদর্শনী খোলা হয়েছে । এই প্রদর্শনী প্রথমে ১৯৬৫ সালের জান্তয়ারী মাসে নিউ- 
ইয়র্কে চলেছিল এবং জুন মাসে প্রদর্শনীটি লগ্ডনেও দেখানো হয়েছিল । এখানে প্রদর্শনীটি 
২রা জানুয়ারী (১৯৬৬) পর্যন্ত চালু থাকবে। তাপপর ওয়াশিংটন থেকে আগামী 
ফেব্রুয়ারী মাসে এই প্রদর্শনীটি লস এঞ্েলস ও হাওয়াই যাবার কথা আছে। 

দি হিন্দু (৮ই ডিসেম্বর) 

ললিতকল! আকাদমীর সভাপতিপদে ডঃ মুলুক রাজ আনন্দ, 
ডঃ মুলুক রাজ আনন্দ, ১৯৬৬ সালের ১ল! জান্চয়ারী থেকে পাচ বছরের জন্য ভারতীয় 

ললিত কল! আকাদমীর সভাপতি নিযুক্ত হয়েছেন। টাইমস অব ইণ্ডিয়া (২৮শে ডিসেম্বর) 

| বিশ্বভারভীর নবনিযুক্ত উপাচার্য 
ডঃ: কালিদাস ভট্টাচার্য ্রীন্থধীরঞঁন দাশের স্থলে বিশ্বভারতীর নূন উপাচার্য মিধুক্ত 

 ছায়ছেন। 



পরিষদ কথ। 

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের ছাত্রছাত্রীদের পুনমিলনোতসব 

গত ১৯শে ডিসেম্বর (১৯৬৫) ট্রডেন্টস হলে গ্রস্থাগার-বিজ্ঞান শিক্ষণের ছাত্রছাত্রীদের 
পুনমিলন উৎসব অনাড়ন্বর ভাবে অন্ত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন পরিষদের প্রান 
ছাত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপগগ্রন্থাগারিক শ্রীশিবশঙ্কর মিত্র এবং প্রধান অতিথির 
আসন অলঙ্কত করেন জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রস্থাগারিক শ্রীওয়াই, এম, মুলে। 

সভাপতির ভাষণে শ্রীশিবশক্কর মিত্র বলেন-ধার একবার এই শিক্ষা গ্রহণ করেছেন 
তাঁদের আর এর হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ থেকে শিক্ষা লাভ 

করবার পর আমি বিভিন্ন বৃত্তিতে আত্মনিয়োগ করবার চেষ্টা করেছি কিন্তু কোনটাতেই তৃপ্তি 

খুঁজে পাইনি । শেষ পর্যন্ত এই গ্রস্থাগারিকতার বৃত্তিতেই আমাকে ফিরে আসতে হয়েছে । 

ধার! গ্রস্থাগারে কাজ করেন তারা জানেন জ্ঞানাজনের বিষয়ে পাঠককে সাহাষ্া করতে 

পারলে যথেষ্ট আনন্দ পাওয়া যাঁয়। ধার! এই বৃন্ধিকে অন্থরের সাথে গ্রহণ করতে পেরেছেন 

এই আনন্দই তাদের কাছে সবচেয়ে বড় পুরস্কার | 

প্রধান অতিথির ভাষণে শ্রী ওপাই, এম, মুলে বলেন - আজকের এই মিলনোৎসবে 

আমাকে প্রধান অতিথি করা হয়েছে এজন আম যথেই আনন্দ অন্তভব করছি। ধারা এই 

স্ন্দর সভার আয়াজন করেছেন ও পরিচপণন! করছেন এবং ধারা এখানে সমবেত হয়েছেন 

তাদের সবাইকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। 

বক্তৃতা, সঙ্গীত, আবৃত্তি ও যন্ত্র সঙ্গীভের মধ্য দিয়ে পুনমিলন উৎসব সৃসম্পন্ন হয়। এই 

উপলক্ষ্যে একটি স্থন্দর স্মারক গ্রন্থও প্রকাশিত হয় । 

কাউন্দিলের সভ। 

গত ১১ই ডিলেঙ্গর সান্ধ্য কার্ধালয়ে শ্রীমনাথবন্ধু দত্তের মভাপতিত্বে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার 

পরিষদের কাউদ্ষিল সভা অনুষ্ঠিত হয় । আলোচ্য বিষয় ছিল; ১। গত সভার বিবরণী 

অনুমোদন ২। বাজেট ৩। পরিষদের কাজকর্মের বিবরণ ৪1 গ্রন্থাগার দিবস 

৫। বিবিধ। সভায় মোট ২১ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সভায় নিম্নলিখিত 

সিদ্ধান্ত হয় £-_ | 

১। সম্পাদক গ্রীবিজয়ানাথ দুখোপাধ্যায় গত সভার কার্ধ বিবরণী পাঠ করেন এবং 

পঠিত বিবরণী অন্থমো দিত হয় । 
২। কোধাধ্যক্ষ শ্রীগ্তরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৬৬ মালের বাজেট পেশ করেন) বাজেট 

সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় । 
৩। কারিগরী পঠন-পাঠন ও সহায়ক সমিতির সম্পাদক শ্রীপার্থন্থবীর গুহ জানান ষে, 

তার পমিতি বাংলাভাষায় স্ুচীকরণের নিয়মাবলী (0৪681080108 "0159 প্রণয়নের কাজে 



ছাত দিয়েছেন_-শীঘই একাজ সমাপ্ধ হবে। শ্রীগণেশ ভট্টাচার্য কলকাতা ছেড়ে চলে যাওয়ায় 

প্রী্বনীল বিহারী ঘোষকে এই সমিতির সভাপতি নির্বাচিত কর! হয়। 
৪1 গৃহ নির্মাণ সমিতির সম্পাদক প্রীগুরুশরণ দাশগুপ্ত জানান যে পরিষদ ভবনের প্যান 

যাতে মঞ্গুর হয় মে চে! চলেছে | ১৩ই ডিসেম্বর এ সম্পর্কে একটি সভাও ডাক! হয়েছে৷ 

এই ভাতে এ ব্যাপারে একটা ফয়সালা হয়ে যাবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। 

৫ | গ্রন্থাগার” ও প্রকাশন সমিতির সম্পাদক শ্রীনির্ধলেন্দু মুখোপাধ্যায় জানান যে, তার 

মমিতির একটি সভ] হয়েছে । তিনি সভায় প্রকাশন সমিতির কাজের বিবরণ পেশ করেন । 

৬| বিগ্যালয় গ্রন্থাগার সমিতির সম্পাদক শ্রীগুয্দাস বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, বিদ্যালয় 

গ্রন্থাগার সম্পর্কে একটি সমীক্ষা করার চেষ্ট। হচ্ছে৷ 

৭। সভ্য বৃদ্ধি সমিতির সম্পাদক শ্রীন্থনীলভূষণ গুহ বলেন, এখনো! কাজ বিশেষ অগ্রসর 
হয়নি; তবে যাতে এ ব্যাপারে শীঘ্রই কিছু কর] যাঁয় তার চেষ্টা হচ্ছে। 

৮। সহকারী সম্পাদক শ্রীবিজরপদ মুখোপাধ্যায় জানান, বিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সন্মেসন 
১২ই ও ১৩ই ফেব্রুয়ারী হুগলী জেলার দ্বারহান্ট্রায় অনুষ্ঠিত হবে এবং শ্রীনারায়ণচন্ত্র চক্রবর্তী 
সভাপতিত্ব করবেন। মূল আলোচ্য বিষয় “হুনংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা” । সেইসঙ্গে বিষ্যালয় 

গ্রন্থাগার সম্পর্কেও আলোচনা হবে বলেস্থির হয়েছে। গ্রন্থাগার দিবসে সভাপতিত্ব করার 
জন্য পশ্চিমবঙ্গের জনশিক্ষাধিকরাকে এবং গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান-শিক্ষণ-উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের 

অভিজ্ঞান-পত্র বিতরণ করার জন্য যাদবপুর বিশ্ববিগ্ভানয়ের রেজিস্ট্রার শ্রীপ্রবীর বহু মলিককে 

মন্থরোধ করা হবে বলে স্থির হয়েছে । 

কাউন্সিলের এই সভায় নিম্নলিখিত জেলাভিত্তিক প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রতিনিধি উপস্থিত 
ছিলেন £__ 

কান্দোয়। বিবেকানন্দ পাঠাগার (নর্দীয়া), তারাগুণিয়] বীণাপাণি পাঠাগাত (২৪ পরগণা), 

দুইল্যা মিলন মন্দির (হাওড়া), ত্রিবেণী হিতসাধন সমিতি (হুগলী), জেলা গ্রন্থাগার, তমলুক 
 (মেদিনীপুর)। 

বিশেষ প্রতিষ্ঠান সদশ্যদ্দের মধ্যে কেবলমাত্র বঙ্গীয় পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক সমিতির 
প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন । 

কার্যকরী সমিতির সভ। 

গত ১৬ই ডিসেম্বর শ্রীপ্রমীলচন্ত্র বস্থুর সভাপতিত্বে কার্ধকরী সমিতির সভা! হয়। আলোচ্য 
বিষয় ছিল: ১। পূর্ববর্তা সভার বিবরণী অন্থমোদন ২। গ্রন্থাগার দিবস ৩। বিংশ 
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন ৪। বিবিধ। সভায় '১১ জন সদস্য উপস্থিত হয়েছিলেন। 
নিয়পিখিত সিদ্ধান্তগুলি গৃহীত হয় £-_ 

১। ৬1১১1৬৫ তারিখের বিবরণী পঠিত ও গৃহীত হয়। 
৯$ গ্রন্থাগার দিবসে “জনগণের নিত্য প্রয়োজনে গ্রস্থাগার”--এই সম্পর্কে আলোচনা, 

রা, কবি প্রভৃতি. বিষয়ের উপর পুস্তক প্রকাশ এবং গ্রন্থাগার আইনের প্রয়োজনীয়তার রী 
প্রস্তাব গ্রহণ করা হবে বলে স্থির হয়। 



9 বিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সন্মেনের উদ্বোধন করার জন্বস্রীঘু্ত ভবতোষ দত্ত মহাশয়কে 
অনুরোধ জানান হবে বলে স্থির হয়। সম্মেলনের আলোচ্য মূল বিষয় “পশ্চিমবঙ্গে স্থসংবন্ধ 
গ্রন্থাগার ব্যবস্থা” অনুমোদন করা হয়। সম্মেলন সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ের হুট ব্যবস্থার ভার 
সম্পাদকের ওপর দেওয়া হয়। সভায় সভ্যবৃন্ধি সমিতির (১৪ই ডিসেম্বরের সভা) এবং 
গ্রস্থাগার ও প্রকাশন সমিতির (৬ই ডিসেম্বরের সভা) কয়েকটি স্পারিশও অনুমোদিত হয়। 

তন্যান্থ সমিতির সভ। 

গত ২৫শে নভেম্বর “হিসাব ও অর্থবিষয়ক সমিতির অক্টোবর মাসের আয়-ব্যয়ের হিসাব 

অনুমোদিত হয়। হুগলী জেলার বিদ্যালয় গ্রন্থাগার সমূহে প্রশ্নবলী প্রেরণের (বিস্ভালয় 
গ্রন্থাগার সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের উ্দেশ্রে) ব্যয় অনুমোদিত হয় । 

২র] ভিসেম্বর শ্রীপ্রমীলচন্ত্র বন্থুর সভাপতিত্বে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ সমিতির সভা হয়। 

পাঠ্যক্রম সম্পর্কে ইতিকর্তব্য নির্ধারণের জন্য সমিতির কয়েকজন সদস্যের ওপর ভার দেওয়! 

হয়। তারা বিশেষভাবে বিবেচনা করে সকল বিষয়ের পাঠ্যক্রমের খসড়া করবেন । খসড়াটি 

সংগ্লিষ্ট সকলের বিবেচনার জন্য প্রচার করা হবে বলে স্থির হয়। এই পাঠ্যক্রম বঙমান 

সেসন থেকেই চালু হবে। এই সভায় বঙমান সেসনের শিক্ষকগণ কে কি বিষয় পড়াবেন 

তা স্থির হয়। ছুর্গাপুর এবং বেলুড় থেকে যে শিবির-শিক্ষণ পরিচালনার জন্য অহ্থরোধ 

এসেছে সে সম্পর্কে স্থির হয় যে, প্রথমে ছূর্গীপুরে ক্যাম্প ট্রেনিং অনুষ্টিত হবে। পরিষদ 

পরিচালিত সার্টিফিকেট কোর্সে ভর্তির সর্ধনিক্র যোগ্যতা স্কুল ফাইনাল উত্তীর্ণ কর হলে 

সরকার তা অনুমোদন করবেন কিনা এ বিষয়ে জানবার জন্য পত্র দেওয়া হবে বলে স্থির হয়। 

৬ই ভিসেম্বর শ্রীচিন্তরঞ্চন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসভবনে এবং তার সভাপতিত্বে গ্রন্থাগার ও 

প্রকাশন মমিতি'র সভা হয় । সমিতির সম্পাদক ষাণ্মাসিক বিবরণী (জুলাই-ডিদেম্বরঃ ১৯৬৫) 

উপস্থিত করেন । পরিষদ প্রকাশিত মোট ৮টি বইয়ের যত কপি এ পর্বন্ত বিক্রয় হয়েছে এবং 

গ্রস্থাগার' পত্রিকার গত ছয় মাসের বিবরণ পেশ করা হয়। প্রকাশন সমিতির সম্ভাব্য 

বা্ধক বাজেট বাড়িয়ে ১১,৯০০ টাকা করার প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। সভায় কার্ষকরী 

সমিতির বিবেচনার জন্য মোট ১১টি প্রস্তাব করা হয়েছিল তার ভেতর নিম্নলিখিত ৮টি 

প্রস্তাব কার্যকরী সমিতি কর্তৃক অনুমোদিত হয় £- 
১। পরিষ্দ প্রকাশিত পুস্তকগুলি বিক্রয়ের জন্য উপযুক্ত “বিজ্ঞাপন ও প্রচার ব্যবস্থা 

করতে হুবে। 
২। প্রতি বৎসর বিভ্রীত পুস্তকের একটি বাধিক বিবরণী প্রস্তুত করতে হবে। এই 

বিবরণী গ্রশ্থকারদের কাছে পাঠাতে হবে এবং এটি পরিষদের বাধিক বিবরণীর অন্তত 

করা হবে। 

৩। গ্রন্থকারদের প্রাপ্য রয়ালটি নিয়মিত মিটিয়ে দিতে হবে। 
৪1 শিক্ষার্থীদের জন্ত . বাংলায় ্রস্থাগারবিজ্ঞান-বিষয়ক পুস্তিকা ( £1900990% ). 

প্রকাশের বাবস্থা করতে হবে। 



7.০. এ্রিস্থাগারঃ-এর পঞ্চদশঘর্ষ পুরি উপলক্ষে আগামী বৈশাখ, ৩৭৩ লংখ্যাটি বিশেষ 
লংখ্যান্পে প্রকাশ করা হবে । 

7. ৬৭ গগ্রন্থাগার'-এর গ্রাহকদের জন্ত বাধিক ৬.০* টাকা চাঁদা ধার্য কর! হবে এবং 

“গ্রস্থাগার-এর গ্রাহক সংগ্রহের জন্য এজেণ্টদের ২ কমিশন দেওয়া হবে! 

৭1 প্রেসের আবেদন অনুযায়ী পত্রিক! ছাপার কর্মীর রেট বাড়ানোর স্থুপারিশ কর] হয় । 

৮। গগ্রন্থাগার*-এর “পরিষদ কথা”য় কাউন্সিল, কার্ষকরী সমিতি ও পরিষদের অস্তান্ট, 

সমিতির কোন সিদ্ধান্ত ছাপার অন্থ্বিধা থাকলে তা সংশ্লিষ্ট সমিতির সম্পাদক পূর্বেই গ্রন্থাগার! ॥ 
সম্পাদককে জানিয়ে দেবেন । 

সভ্যবৃদ্ধি সমিতি 

গত ১৪ই ডিসেম্বর সভ্যবুন্ধি সমিতির দ্বিতীয় সভা অনুষ্ঠিত. হয় । শ্রীমঙ্গলপ্রসাদ সিংহ 

সভাপতিত্ব করেন। পূর্ববর্তী সভার সিদ্ধান্তগুলি কতদূর কার্ধকরী হয়েছে তার পর্যালোচনা 
করে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলি গৃহীত হয় £-- 

১। পরিষদের সমস্ত হ্বাস-বুদ্ধি সম্পর্কে সমীক্ষার ছক প্রস্তুত করা হবে। 
২। বাকী চাদার বিষয় জানিয়ে সদস্যদের পত্র দেবার ব্যাপারে সাহায্য করবেন সর্বশ্ী 

অশোক বন্থ, গীতা মিত্র, অমিতা মিত্র, মনোরপ্তন চক্রবর্তী, শীলা গুপ্ত প্রভৃতি । ১৯৬৬ সালের 

জানুয়ারী মাসের মধ্যে এই পত্র পাঠাতে হবে। 
৩। গ্রন্থাগার দ্িবসেও বাধিক সম্মেলনে নতুন সাস্য হওয়ার জন্য এবং বকেয়। চাদ! 

পরিশোধের জন্য গ্রন্থাগার পত্রিকা মারফ২ আবেদন জানান হবে । 

৪1 ছুই বা তিন বৎসরের চাদ যাদের বাকী আছে তার! যাতে পর পর ছুই বা তিনটি 

মানিক কিস্তিতে চাদা পরিশোধ করার স্থযোগ পান তার জন্য কার্করী সমিতির নিকট 

স্রপারিশ করা হয় । 

রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরীর জীবনাবলান 
পশ্চিমবঙ্গের প্রা্তন শিক্ষামন্ত্রী ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সম্মানিত সদস্য 

রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী রবিবার রাত্রে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স 
হয়েছিল ৭৭ বৎসর | চব্বিশ পরগণার টাকির বিখ্যাত জমিদার. পরিবারের সন্তান, 

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা :ও আইন সভার প্রাক্তন সদস্য হরেন্দ্রনাথ বিদ্বান ও বিদ্যোত্সাহী 
ছিলেন । বঙ্কিমচন্দ্রের ওপর সমালোচনা গ্রন্থ, গীতার ভাঙা এবং তার টব 105021305 

০ 271) 50০01 20009101111) 9350881--গ্রভৃতি রচনায় তার পরিচয় 

'পাওয়া যাবে। আমরা তার স্বতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি । 



টিঠিপত্রে য়তায়ত 

শ্রীরাজকুমার ঘুখোপাধ্যায় (কলিকাতা বিশ্ববিগ্ালয় )-__্রস্থাগারের অষ্টম সংখ্যার 
সম্পাদকীয় প্রবন্ধটি 'গ্রস্থাগার'-এর উপযুক্ত হয়েছে” 

শ্ীন্ুনীল বিহারী ঘোষ (জাতীয় গ্রন্থাগার )-_...পাঠকদের পাঠম্পৃহ! ও রুচির ওপর 
যে দীপ্ধ, মননশীল, বিষ্লেষণাত্বক ও বুদ্ধিপ্রণোদিত প্রবন্ধ রেখেছেন তার প্রশংসা না করে 
থাকতে পারছিনা । গতান্থগতিক সম্পাদকীয়তার ক্ষেত্রে এ যেন নতুন আলোর বন্তা। 
খুবই ভালো লেগেছে-এ কথা জানাবার জন্যে আমার এই চিঠি। আপনার পটু হস্তে 
চিন্তার নবীনতায় গ্রন্থাগার" সার্থক হয়ে উঠুক ।, 

ভ্রীমদন মল্লিক (তরুণ পাঠাগার, আসাননগর, নদীয়া! )__“জেল!, আঞ্চলিক ও গ্রামীণ 
গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতনক্রম সংশোধিত না হওয়া পর্যন্ত সকল গ্রন্থাগার কর্মীকে ৩৫২ টাক! 
অন্তর্ব্তাকালীন ভাতা দেওয়ার জন্য মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি*। 

উীবিবমজল ভষ্টাচার্য (হাওড়া জেলা কেন্দ্রীয় গ্রশ্থাগার )-'সরকার গ্রন্থাগার 
কর্মীদের জন্য কোন ভাতা, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড এবং মেডিক্যাল রিলিফ প্রভৃতির উল্লেখ করেন 
নাই। আমি এ বিষয়ে শ্রদ্ধেয় শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি; । 

প্রীমোহিত মোহন দে (রাজীবপুর, হাওড়া )-“গ্রামের এক বৃহৎ অংশ লাইব্রেরী 
সহায়তা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। সর্ব প্রধান অন্তরায় হল চাদ, দ্বিতীয়তঃ অনভ্যাস বশতঃ 

বই পাঠে অনিচ্ছা তৃতীয়ত: তাদের প্রতি গ্রন্থাগার কর্মীদের অসহযোগিতা । অনেকদিন 
চিঠি না লিখলে যেমন চিঠি লেখার অনিচ্ছা জন্মে তেমনি পড়াশুনা ছেড়ে দেওয়ার পর 

বই পড়ার আগ্রহ মহজে আসে না। তাই মাঝে মাঝে সভাসমিতি করে জনসাধারণকে 

লাইব্রেরী থেকে নিয়মিত ভাবে বই নেওয়ার অনুরোধ জানাতে হবে। গ্রস্থাগারকর্মী ও 

পরিচালক মণ্ডলীর এরূপ ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা যে সফল হবে তাতে সন্দেহ নেই” । 

ীনির্ণলেন্ছু বন্দ্যোপাধ্যায় (কোলাঘাট দেশপ্রাণ গ্রামীণ গ্রস্থাগার )--এই ছুর্দিন 
মেদিনীপুর জেলার গ্রামীণ গ্রস্থাগারিকরা তিন মাসের বেতন বাকী হলে ২ মাসের বেতন 

পাচ্ছেন বলে খুব অন্থবিধা হচ্ছে। নতুন বেতনের গ্রেড উপযুক্ত হয় নাই। বর্তমান ভ্রব্য 

মূল্য বৃদ্ধির দিনে দৃমূ'ল্য ভাতার ব্যবস্থা করতে কর্তৃপক্ষের কৃপাদৃষ্টি' আকর্ষণ করি? । 

প্রীনটবর রায় ( ফ্রেজারগঞ্জ বিজলী ক্লাব এও রুরাল লাইব্রেরী, ফ্রেজারগঞ্জ, ২৪ পরগণা ) 

--গিত জুলাই মাস হইতে নভেম্বর (১৪৬৫) মাঁস পর্যন্ত বেতন না পাইয়া অর্ধাশনে 

ও অনশনে কালাতিপাত করিতে হইতেছে । ১৯৫৮ সাল হুইতে লাইব্রেরীর কাজে নিযুদত 

হইয়া প্রাম়্ই €1৭ মাস এইক্ধপ বেতন না পাইয়] চরম ছুর্গতি ভোগ করিতে হইতেছে; । 



৩২৬ গ্রন্থাগার [পোষ 

শেখ রওগন আলী (বজবজ, ২৪ পরগণা )--গগ্রস্থাগার'-এর ১৬৬৯ ও ১৩৭* সালের 
বাধিক সৃচীপত্র আজ পর্যন্ত আমরা পেলাম না) যাতে তাভাতাড়ি পাই তার ব্যবস্থা করলে 
বিশেষ বাধিত হব। নতুন প্রকাশিত বইগুলির নাম প্রতিমাসে গ্রন্থাগার পত্রিকায় প্রকাশিত 
হলে এবং বাংলাভাষায় প্রকাশিত পত্রিকাগুলির একটি তালিকা প্রকাশ করলে পাঠাগার 
গুলির উপকার হয়” । 

জম্পাদকীয় মন্তব্য 

গ্রন্থাগার' ধাদের ভালে! লেগেছে এবং তা আমাদের চিঠি লিখে বা মৌখিকভাবে 
জানিয়েছেন আর ধীর! গ্্রস্থাগার'-এর কঠোর সমালোচন! করেছেন তাদের সকলের কাছেই 

সম্পাদক কৃতজ্ঞ । 

জেলা, আঞ্চলিক ও গ্রামীণ গ্রস্থাগারিকদের নতুন বেতনক্রম সম্পর্ষে আমর] যে সব চিঠি 
পেয়েছি তার প্রায় সবগুলির বক্তব্য একই রকম। এ সম্পর্কে পূর্বে চিঠি ছাপাও হয়েছে; তা 
ছাড়া সম্পাদকীয় প্রবন্ধও লেখা হযেছে । 

গ্রামীণ গ্রস্থাগারিকবা যে নিয়মিত বেতন পাচ্ছেন না এ সম্পর্কে আমরা প্রায়ই চিঠি 
পাচ্ছি। একমাত্র ২৪ পরগণ| জেলা থেকেই আমরা এ পর্যন্ত বু অভিযোগ পেয়েছি। 
বিষয়টি খুবই গুকতর। একে সামান্য বেতন তাও যদি নিয়মিত না মেলে তবে তার চেয়ে 

ছুঃংখের আর কিছু হতে পারে না। আমরা জানিন! এই বিলম্বের উৎস কোথায় , দণ্ধরের 

জটিল পদ্ধতি, উদ্ধতন কর্তৃপক্ষের উদাসীন কিংবা কোন ব্যক্তি বিশেষের খেয়াল-খুসীই 
এজন্য দায়ী কিনা! কারণ যাই হোক, গ্রন্থাগার কর্মীরা যাতে নিয়মিত বেতন পান সেজন্য 
সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষেব দৃষ্টি আকর্ষণ কবছি। 

গ্রন্থ।গাব -এব যে ছুই বছরের স্ুচীপত্র এখনও সদশ্গর] পাননি তা এবং বর্তমান বৎসরের 

ুচীপত্র চৈত্র, ১৩৭২ সংখ্যার সঙ্গে পাঠানো হবে। গ্রন্থাগার" সম্পর্কে যে কোন পরামর্শ 
পত্রিক! প্রকাশন সমিতি নিশ্চয়ই বিবেচনা করে দেখবেন । 

সুচীপত্রে এবং ভেতরে 'শরদ্ধাঞলি' “শ্রদ্ধাঞ্জলী রূপে ছাপা হয়েছে। এটি যথাথই মুর 
প্রমাদ। এছাড়া “ভ্রাম্যমাণ বানান বিভ্রাট ও হ্থচীপত্রের চিঠিপত্র ৩২৬ এর হ্থলে ৩২৫ হবে। 

কভার ও ক্রোড়পত্রের ব্লক ডিজাইন করেছেন প্রনীহারকান্তি চট্টোপাধ্যায় । লশ্মেলনের 
(১৯২৫--৬৫) ও পরিষদ্দের (১৯৩৭--১৯৬৫) নভাপতি ও সম্পাদকগণের ধারাবাহিক 

তালিকাটি প্রস্তত করেছেন প্রীন্বকুমার কোলে। 



বিংশ 

বঙ্গীগ্ব গ্রন্থাগান্র সম্মরন 

দ্বারহান্টা, হুগলী 

বঙ্গীয় গ্রন্তাগার পরিষদ 

'সাম্মাজন প্রস্ততি কাওুয। 

ক্লোডপএ 



বঙ্গীল্ন গ্রন্থাগার সম্মেলন-_-১৯২৫-১৯৬৫ 

সস্ডিজ্হৃও 

টা 2 বস" 

পক ৩৯০ রি 

৮৮৮৮৮/৬। 

০, 

ক, খ, গ, ১ম, ৬ষ্ঠ এবং ৯ম- কলিকাতা । 
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১৯৫৯ 

১৯৬৩ 

১৯৬১ 

১৪৩৬২ 

১৯৬৩ 

১৪৬৪ 

১৪৬৫ 

থান 

কলিকাতা 

এ 

এ 

এ 

মেদিনীপুর 

বাশবেড়িয়া, হুগলী 

বর্ধমান 

আড়িয়াদহ, ২৪ পরগণ। 

কলিকাতা 

শান্তিপুর 

মালদহ 

খিদিরপুর, কলকাতা 

কাথি, মেদ্দিনীপুতর 

পুরুলিয়া 

নবদ্বীপ 

বহরমপুর, মুশিদাবাদ 
ইছাপুর-নবাবগঞ্জ, 

২৪ পরগণা 

বিষ্ণপুর, বাকুড়া 
শিলিগুড়ি 

কাকহীপ 

সিউড়ি, বীরভূম 

স্রামপুর, হাওড়া 

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার দম্মেলন-_১৯২৫-১৯৬৫ 

সমন্ভাপতি 

জে, এ, চ্যাপম্যান (ইম্পিরিয়াল 

লাইব্রেরী ) 
প্রমথ চৌধুরী (বীরবল) 
নিউটন মোহন দত্ত (বরোদা) 

এ, কে, ফজলুল হক, 
ডঃ শীহাররঞ্চন রায় 

বি, আর, সেন 

কুমার মুণীন্দ্র দেব রায় মহাশয় 
? 

অপূর্ব কুমার চন্দ 

ডঃ স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 
অনাথ নাথ বন্ধ 

প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় 
প্রমীল চন্দ্র বস্থ 

বি, এস, কেশবন 

ডঃ এস, আর, রঙ্গনাথন 

কাজী আবুল ওছুদ 
ডঃ শচীছুলাল দাশগুপ্ত 

(দিলী বিশ্ববিদ্যালয় ) 

রতনমণি চট্টোপাধ্যায় 
স্থবোধ কুমার মুখোপাধ্যায় 

ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত 
রাজকুমার মুখোপাধ্যায়. 

অধ্যাপক নির্জল কুমার বন্থ 



বিংশ লম্মেমের দভাগতির পরিচয় 

শ্রীনারায়ণ চজ্ চক্রবর্তী, 
বি এ, 5 ডিবি. লিব. এল সি, সার্ট-ইন-ফেঞচ, গ্রন্াগাহ্িক 

অর্থমন্তর গ্রন্থাগার, ভারত সরকার, নযাদিলী (১৯৪৫- ) 

জন্ম--১৯১৫, ১ল| জানতযারী | শিক্ষা ঢাবা, কলিকাতা ও নযাদিল্লী | প্রবেশিকা 

পরীক্ষায় হুরজাহুন্দরী ম্থৃতি বুন্তি লাভ । 

পনের বৎসর বয়সে ঢাকাষ স্বীয গ্রামে হবিজনদের জন্য বিগ্ভালম পরিচাপনা কবেন। 

১৯২৯ সালে “নবীন ব্রতী সংঘ, এবং এব লাইব্রেনী গডে তে'লেন । এটি একটি ধিপ্রবী 

সংগঠন এবং পরে বুটিশ সবকার কর্তৃক নিবিষ্ধ হযেছিল। অনেক জনহিতকর ও 
সাংস্কাতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। নযাদিল্লীব সোসাল সাভিন লীগ (১৯৪৩- ) 

প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক এবং সহঃসভাপতি । 
অনারারী রেজিস্ট্রার, _গবর্ণমেণ্ট অব ইত্ডিয়া ইন-সাভিস-পোষ্ই-গ্রাজুষেট লাইভ্রেরী 

সায়েন্স কোর্স (১৯৫০-৬০) » 

মহঃ-সভাপতি -গবর্ণমেণ্ট অব ইগ্ডয়1! লাইব্রেবাজ আসোপিয়েশন (১৯৫৬- ) 

ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ (১৯৬-৬৪), ইয়ালপিক (১৯৬১- ) 

চেয়ারম্যান--ইপ্ডিয়ান লাইব্রেরী আসোমিযেশণ- এডিটোরিষাল বোর্ড ১৯৬৪- ) 

ভিজিটিং প্রফেমর অব লাইব্রেরী সায়েন্স এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্ভালয়ে গ্রন্থাগার 

বিজ্ঞান বিষয়ের পরীক্ষক । 
গ্রন্থাগার বিষয়ে বিশেষ করে পাবলিক লাইব্রেরীব বিকাশ সম্পর্কে এবং শিক্ষা 

প্রসঙ্ধে ইংরেজী ও বাংল! ভাষায় তার বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে । 



হুগলী জেলায় পারিষদের বর্তযান অবস্থা £ প্রতিষ্ঠান সদস্য সংখ্যা 

হুগলী জেলার জনসংখ্যা ২০, ৩৮, ৪৭৭ (১৯৩১ সালের সেন্সাম রিপোর্ট অনুযায়ী ); 
অক্ষরজ্ঞান সম্পন্নের সংখ্যা ৭, ৭৩, ২৯২) আয়তন ১, ২১৬ ব্গ মাইল; পাবলিক লাইব্রেরীর 
মংখা ৩৯৩ ; কলেজ গ্রন্থাগার ১৪টি অন্থমোদ্িত ও ২টি অননুমোদিত) বিশেষ গ্রন্থাগার 
৪টি বিছ্যালয়ের সংখ্যা ২০০-র মত । 

এই জেলায় বঙ্গীয় গ্রস্থাগার পরিষদের প্রতিষ্ঠান সস্তের সংখা! বর্তমানে ১৮*। এর 
ভেতর ১৭৩টি পাবলিক লাইব্রেরী ও ৭টি হল বিদ্যালয় গ্রন্থাগার । এই সব প্রতিষ্ঠান কোন 
মময়ে পরিষদের মদশ্য হয়েছিলেন তার একটি বিবরণ নীচে দেওয়া হল ( ১৯২৫ থেকে 
১৯৬৫ সাল পর্যন্ত প্রতি পাচ বছরের একটি বিভাগ কর] হয়েছে । 

১৯২৫--১৪৯৩৩ ৯৫ 

১৯৩১--১৪৯৩৫ ্ 

১৪৯৩৬-- ১৯৪৬ ৮ 

১৯০৬১--১৯৪৫ হ্ 

১৯৪৬ ১৯৫৪ ১৩ 

১৯৫১---১৯৫৫ ৪১ 

১৪৫৬ ১০৬৬ ২৮ 

১৪৯৬১---১৯৬৫ ৩৯ 

মোট ৪০ বং্সরে ১৮০ 

হুগলী জেলায় উনবিংশ শতাব্দীতে প্রতিষ্টিত কয়েকটি গ্রন্থাগার 

হুগলী পাবলিক লাইব্রেরী, চুচ্ড়া (১৮৫৪) 

কোন্নগর পাবপিক লাইব্রেটী (১৮৫৮) 

উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরী (১৮৫৯) 

প্ররামপুর পাবলিক লাইব্রেরী (১৮৭১) 

চম্দননগর পুস্তকাগার (১৮৭৩) 
বীশবেড়িয়। পাবলিক লাইব্রেরী (১৮৯১) 
প্রীপুর কল্যাণ সমিতি (১৮৯১) 

জামগ্রাম নন্দী লাইব্রেরী (১৮৯৪) 
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একটি অবিস্মরণীয় লভ। 
দুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায় 

পাশ্চাত্যশিক্ষার আলোয় উত্তামিত উনবিংশ শত!বীতেই শিক্ষা ও সংস্কৃতির একান্ত 
নির্ভরশীল বাহক গ্রশ্থাগারের নবয়পায়ণ স্থুরু হয় আমাদের দেশে । প্রাথমিক পর্যায়ে 

শিক্ষায়তনে, বিবংসমাজে এবং ব্যক্তিগতভাবে গ্রস্থাগার স্থাপন হতে থাকে এবং সাঁধারণেন্র 
ব্যবহারের জন্থা গ্রন্থাগারের একক আত্মপ্রকাশ বোধ হয় সর্বপ্রথম হয় ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা 

পাবলিক লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠায় । এরপর বাংলাদেশের বিভিন্নস্থানে সাধারণ গ্রন্থাগার 
(75010110181) ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে ৷ হুসংবদ্ধ গ্রন্থাগারের জন্ত প্রয়োজনীয় 

জনচেতনা জাগতে জাগতে অনেকগুলি বছর পার হয়ে যায়। ১৯২০ থৃষ্টাবে ভারতীক্স 

গ্রন্থাগার পরিষদের আবির্ভাবের পর বাংলাদেশে সেই শুভক্ষণ উপস্থিত হয় ১৯২৫ থৃষ্টাবে, 

যখন বঙ্গীয় গ্রস্থাগার পরিষদ সংগঠিত হয় । (ভাঃ গ্রঃ প:-এর প্রতিষ্ঠা ১৯৩৩ সাল) 
এই পরিষদ সংগঠনের প্রাথমিক প্ররস্ততিতে শ্রীমূনীন্দ্র দেবরায় মহাশয় এবং হুগলী জেলা 

গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মীবৃন্দ বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেন। বাংলা তথা ভারতের গ্রন্থাগার 
আন্দোলনের অন্যতম প্রধান সংগঠকরূপে শ্রীদেব রায়ের নাম সর্বজনবিদিত। তাঁর সাংগঠনিক 
কাজ স্বর হয় হুগলী জেলা গ্রন্থাগার পরিষদ স্থাপনের মধ্য দিয়ে । এরই উদ্বোধনী সভায় 

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা আলোচিত হয়। গ্রন্থাগার সংগঠনের ইতিহাসে 
এই সভাটি তাই অবিস্মরণীয়। 

১৯২৫ গ্রীষ্টান্বের ২৮শে ও ২৯শে মার্চ বাশবেড়িয়া পাবলিক লাইব্রেরীর আহ্বানে এই 

সম্মেলন ও সভা! অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পৌঁরোহিত্য করেন বেঙ্গল লেজিস্লেটিভ কাউন্সিলের 

সত্য এবং হুগলী জেলার শ্রীরামপুরের অধিবাসী স্বনামধন্য শ্রীতুলসীচরণ গোন্বামী। 

ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর গ্রস্থাগারিক মিঃ জে, এ, চ্যাপম্যান এই উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত একটি 

আকর্ষণীয় প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। এই সম্মেলনের উদ্বোধক এবং অভ্যর্থনা সমিতির 

সভাপতি ছিলেন যথাক্রমে রাজা ক্ষিতীন্্র দেবরায় এবং কুমার মুনীন্্র দ্বেবরায়। সভাপতির 
ভাষণে শ্রীতুলসীচরণ গোস্বামী দেশ ও জাতির পক্ষে গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার কত মহামূল্যবান তা 

বোঝাবার জন্য বলেন, 25 611 10111 ৪1181) 85 10111 & 2০০৫ ০০০. সাধারণ গ্রন্থাগার 

। প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন যে জার্মানীর প্রতি সহরে ছু তিনটি করে ০০০13 1107, 

' আছে এবং সে সমস্ত লাইব্রেরী হতে বহু ছেলেমেয়ে শিক্ষা লাভ করে । তিনি বিশ্বাস করেন” 

দেশ গঠনের অনেকথানি দায়িত্ব গ্রন্থাগার বহন করতে পারে। শ্রীমূনীন্ত্র দেবরায় যুগ ঘৃগ্ন 

ধরে ভারতবাসীর গ্রন্থাগার প্রিয়তার চিত্রটি তুলে ধরেন এবং বর্তমান গ্রন্থাগার আন্দোলন 
সম্পকে বলেন, “51081 15 5/22160. 19 01061 018210158007) ০০-0101781010 800 
০০-০6180012 20176 ৪11 016 11918101805 25006 0980000- 7056 ০082৫ 09 

৮65৪ 0501181 018801550100 ৮710 21060 ০110 ০0৫ 015750765 তি 5 

০০00. 



১৬৭২ 1 একটি অবিশ্মরগীয় সভা ৩৬৩ 

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে সহঃ-সম্পাদ্ক শ্রীনলিনীরঞজন পণ্ডিত হুগলী জেলার 
গ্রন্থাগার সমূহের স্থসংঘোগ স্থাপনের জন্য বীশবেড়িয়। পাবলিক লাইব্রেরীর প্রচেষ্টার 
সাফল্য কামনা করেন এবং আশা করেন অদূর ভবিস্তে এই প্রচেষ্টার ফল সার! বাংলা 
বেশে ছড়িয়ে পড়বে। গ্রন্থাগার আন্দোলনে হুগলী জেলার বলিষ্ঠ অধিনায়কত্বের স্বীকৃতি 
প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন "70110800518 0৩010 00০] 95815 [118%3 066 
0 ৬81100$ 019055 9/1011) 1006 010৬1005 ৪00 020. 10210 0010 10 585 0081 

0561৩ 216 %/ 110121159 1) 005 0156106 ০01 1709081019 ৮/1)10]) 119৬5 1)21019 

8109 1৩619 10) 0611581. 11176 110151165 8 00210219, 88105980911 211৫. 

(0158150511798881 0656155 5080181 17561011012 10 [1015 00011901101.” 

ইন্পিনিয়াল লাইব্রেরীর শ্রস্থাগারিক মিঃ চ্যাপম্যান বোদেলিয়ান বা ব্রিটাশ মিউজিয়ম 
লাইব্রেরীর মত বড় লাইব্রেরী এদেশে গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন । 
চিন্তাশীল সাহিত্য সাধক শ্রীহরিহর শেঠ বলেন. “স্থুসংবন্ধ গ্রস্থাগার সংগঠনের অন্যতম প্রধান 

কাজ হবে জেলার গ্রন্থাগার সমূহের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে প্রীতি, সৌহাচ্ঘও সহযোগিতার 
ভাব গড়ে তোল! এবং গ্রন্থাগারের লক্ষ্য ও উদ্দেখ্ট স্থির করে দেওয়া, কারণ তার অভাবে বন্থ 

গ্রস্থাগারকে অকালে মৃত্যুবরণ করতে দেখা যায়।” অধ্যক্ষ *্শ্রীচারুচন্্র রায় এবং আরও 

অনেক জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তি সভার আলোচনায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন । 
এই সভায় গৃহীত প্রস্তাবাবলীর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ 

গঠন সম্পর্কীয় প্রস্তাব। প্রস্তাবে শ্রীতুলসীচরণ গোস্বামী (শ্রীরামপুর), শ্রীগুরুদাস রায় 
(বলাগড়) শ্রীহরিহর শেঠ (চন্দননগর), প্রীমুনীন্্র দেব রায় (বাশবেড়িয়া) শ্রীহরিদাস গঙ্গো- 
পাধ্যাপ্ন €বৈষ্যবাটা), শ্রীহর্গাদাস ব্যানার্জী (হুগলী), শ্রীসভীশ চন্দ্র মোদক ছেগলী), শ্রীবন্কুবিহারী 
মুখাজী (রাধানগর) এবং বীশবেড়িয়ার পাবলিক লাইব্রেরীর যুগ্ম-সম্পাদ্ককে নিয়ে একটি 
উপলষিতি গঠন করা হয় এবং এর ওপর পরিষদ গঠনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি করার দায়িত্ব 

অর্পণ করা হয়। বলা হয় যে নব গঠিত হুগলী জেল! গ্রন্থাগার পরিষদ এ পরিষদের একটি 
শাখা হবে। 

অন্তান্ত প্রস্তাবাবলীর মধ্যে (১) সমাজ সেবা! ও শিক্ষা বিস্তারে সহযোগিতা করা (২) আধিক 

সমস্যা সমাধানের উপায় নিদ্ধার্ণে সাহায্য কর), (৩) প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার করা, (৪) পুস্তক 

আদান প্রদানের মধ্য দিয়ে পরম্পরের মধ্যে স্ুসংযোগ স্থাপন করা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । 

বাংলাদেশে স্থুসংবন্ধ গ্রন্থাগার সংগঠনের প্রথম পদক্ষেপরূপে স্থচিহ্িত থাকবে এই সভা! । 

এ প্রত্যক্ষফলম্বূপ এ বৎসর অর্থাৎ ১৯২৫ খুষ্টাবের ২০শে ডিসেম্বর কলিকাতার এ্যালবার্ট 

ইলে অনুষ্ঠিত গ্রথম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে বঙ্গীয় গ্রস্থাগার পরিষদ সংগঠিত হয়। কবিগুরু 

ববীন্ছ্রনাথ হলেন পরিষদের প্রথম সভাপতি । শ্রীমুনীন্দ্র দেবরায় অন্যতম সহ-সভাপতি এবং 

ছগঙ্গী জেল! গ্রন্থাগার পরিষদের যুগ্ম-সম্পাদক অন্যতম সম্পাদক রূপে নির্বাচিত হলেন । 

চ্টিশ বৎগর পূর্বে গ্রস্থাগার আন্দোলনের যে দীপটি প্রজ্জলিত হয়েছিল এবং বছ বন্ধুর 
খখ খাতির করে যা আজও অনির্বাণ, তার দীগ্ুছটায় সমগ্র বাংলা উদ্ভামিত হয়ে উঠুক, 
এট কাহনা' করি । 4১0 9:0018808015 0165028 



গশ্চিযবঙ্গে তৃ্ৎবন্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা 

মুখবন্ধ 

শ্যামপুরে অনুষ্টিত উনবিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের মূল-আলোচ্য প্রবন্ধের শেষ অংশে 

প্রসঙ্গত; একটি বিষয় উল্লিখিত হয়েছিল। বিষয়টির বিশেষ গুরুত্ব থাকায় অনেকে সেটির 

স্বতন্ত্র ও বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন অনুভব করেন। সেজন্যে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের 
কার্ধনির্বাহক সমিতি সেটিকে এই সম্মেলনের মূল-আলোচ্য বিষয় হিসাবে নির্ধারিত করেছেন। 

বিষয়টি হোল হুসংবদ্ধ গ্রশ্থাগার ব্যবস্থা (11168160 11915%15 9৮50010))। 

প্রথমে আলোচনার স্থবিধার্থ আলোচ্য বিষয়টির সংজ্ঞা বিশ্লেষিত হওয়া, বাঞনীয়। 
স্থসংবদ্ধ গ্রস্থাগার ব্যবস্থার অর্থ হোল £ [613 ৪ ০০-099786৬5 210 0:58010 80001016 

1) 91)101) 661 01010, 1005%6%01 500811, 13 83 1101) 29 (06 11015 5%51510.  4& 

8৮991 8110%/3 1017 ৪ 021217060 81)0 9৮০1) 06610117017 0৫ 110181 591%1053 

০0৬01 18120 2925, 17765060616 01 19081 010610069 11) ড/52111. 4৯ 5550210 15 

10015 816011%6 ঠ6০02056 11 [09171169 1001000101101) ০৫ 1101271/ 961510655 0239৫ 

010 1)00611) 00100991069 ০017 581৮198 270 2001060 56910091095. 4 55906] 15 

00007081801$615 20019 5০০10201081 €০ ৫6০1০. 

রাজ্যের গ্রন্থাগারগুলির বর্তমান অবস্থা 

প্রথম পঞ্চবাধিকী যোজনার প্রারস্তে কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিভিন্ন রাজ্যে সংবনধ 

গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের সুপারিশ ও একটি পরিকল্পনা বচনা করেন। 

তিনটি পঞ্চবাধিকী যোজনা ইতিমধ্যে অতিক্রান্ত হয়েছে । রাজ্য সরকারের প্রচেষ্টায় 
পশ্চিমবঙ্গে ১টি রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রস্থাগার, ১৯টি জেলা গ্রন্থাগার, ২৪ট আঞ্চলিক গ্রন্থাগার ও 

৫০৪টি গ্রামীণ গ্রস্থাগার এই সময়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । বাণীপুর ও কালিম্পঙে প্রতিষ্ঠিত 

ছুটি গ্রস্থাগারকে কেন্দ্র করে পরীক্ষামূলকভাবে ছুটি আঞ্চপিক স্থসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা 
(910 2:০)6০6 101 71016218160 1.101819 9956612) প্রবতিত হয়েছে । এছাড়া সরকারী, 

উদ্যোগে সম্প্রতি কয়েকটি মহকুমা গ্রন্থাগার গঠিত হয়েছে । 
এতদ্বযতীত বেসরকারী প্রচেষ্টায় পশ্চিম বঙ্গে অনেক গ্রন্থাগার পরিচালিত হয় । 

বর্তমান অবস্থার ত্রচ্টি ূ 
গ্রস্থাগার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনায় সরকারী প্রচেষ্টাকে বহুবার অভিনন্দন জানানো: হুয়েছে.।. 

“কিন্তু এই প্রচেষ্টার পিছনে স্মসংবন্ধ গ্রস্থাগার.ব্যবস্থার কোন পরিকল্পন1 পরিদৃষ্ট হয়. না: 

/, রাজ্যের গ্রস্থাগারগুলি পরস্পর সম্পৃক্ত নয়। সেগুলির অস্তিত্ব ও কাধক্রম পরম্পত্র হতে: 

 বিচ্ছি়। জনশিক্ষার বিস্তার পরিকলপেগ্রতিষিত রস্থাগারগুলিকে যদি, সামাজিরঝনী 



১৩৭৯] পশ্চিমবঙ্গে সুসংরন্ধ-গস্থাগার ব্যবস্থা ৬: 

(909481 10%55101601) হিসারে দেখা.যায় তাহলে বিচার করা দরকার ঘে সমাজ সেগুলি-। 
থেকে লমীর অন্থপাতে কি পরিমাণে ফল লাভ করছে। কর্মপরিসরের সম্ভাব্য ও হথোচিত,. 

সম্প্রসারণের মধ্যে দিয়ে লমীকৃত সম্পদ ও সাম্যের পরিপূর্ণ ব্যবহার ও উপকারিতা. অর্জনই . 
লক্ষ্য হওয়া] দরকার। কার্তঃ দেখা যায় গ্রস্থাগারগুলির মধ্যে সমবায়িক সম্পর্ক তথ! 
স্থসংবদ্ধত! না থাকায় সেগুলির কর্মপ্রচেষ্টা সীমিত ও তাদের অস্তিত্ব ক্সীণকায় এবং রাজোর 
সমগ্র সম্পদ ও শক্তির যথোচিত সন্ধ্যবহার হচ্ছে ন|। 

সংগঠন ও পরিকল্পনায়, ত্রুটি থাকার দরুণ দেখতে পাওয়] যায় £ : 
, ৯1 রাজ্যের সর্বস্থানের সকল অধিবাসীর পক্ষে গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগ গ্রহণ 

সম্ভব হচ্ছে না; ক্ষুদ্র ও বিক্ষিপ্ত জনপদের বাধিন্দাদের নিকট গ্রন্থ 'বিতরণের কোনও 

ব্যবস্থা নেই। 

২। বহু বিষয় বা ধরণের বই কেনা সকল গ্রন্থাগারের পক্ষে সাধের অতীত। 
গ্রস্থাগারগুলির মধ্যে পারম্পরিক সম্পর্ক না থাকার ফলে গ্রন্থ-বিনিময়ের মাধ্যমে সে-সমস্ার 

সমাধান বর্তমান অবস্থায় সম্ভব নয়। জেলা গ্রন্থাগার ও গ্রামীণ গ্রস্থাগারের মধ্যে এখন যে 

্রন্থ-খণের-র্যবস্থা, আছে তা.খুবই সীমাবদ্ধ । 
,৩। গ্রস্থাগারগুলির মধ্যে সহযোগিতামূলক' কোনও সম্পর্ক ন1! থাকার ফলে গ্রন্থ, 

শরব্যদৃশ্য সরঞ্জাম ইত্যাদি বাবদ ব্যয়ের দ্বিত্ব ঘটে.। 
. 8.1. উপযুক্ত ও কুশল কর্মীর অভাবে বহু গ্রস্থাগারেরই পরিচালন ব্যবস্থায় নানাবিধ 

ক্রু অক্ষিত হয়. শিক্ষণ প্রাপ্ত ৮৪ সঞ্চালন ব্যবস্থার সাহায্যে টনি অস্থবিধা নারানেই 
কাটিয়ে-ঠা যায় । | | 

ভ্রটির সমাধান 

ক্রুটবিচ্যুতির সামগ্রিক পর্যালোচনার মূল লক্ষ্য ধনী-নিধন, সাক্ষর-নিরক্ষর নিবিশেষে 
সর্বস্তরের মানুষের নিকট গ্রন্থাগার ব্যবস্থার (7.107815 9611০) সযোগ-হবিধা পৌঁছিয়ে 

দেওয়]। 'আলোচনার দ্বিতীয় দিক হোল এ লক্ষ্যের অনুকূলে একটি কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করা, 
(0150196 ০1 1901/010৩) যেটি এই প্রবন্ধের মুল বিষয় । 

গরস্থাগাব সম্পকিত সর্ববিধ প্রশ্নের স্থায়ী সমাধান স্থরচিত একটি গ্রন্থাগার আইনের 

মাধ্যমেই যে সম্ভব সেকথা সর্বন্বীকৃত । আইনের বিষয়টি দীর্ঘকাল যাবৎ সরকারের বিবেচনাধীনে 
রয়েছে । কিন্ত যতদিন না আইন বিধিবদ্ধ হচ্ছে ততদিন অর্থাৎ অন্তর্বর্তাকালেও রাজ্যের 

গ্রন্থাগারগুলিকে একটি 5531273-এ অন্তর্ভুক্ত করার কোনও বাধা নেই যাতে বর্তমান 

অবস্থার মধ্যেই ঈপ্সিত লক্ষ্যের পথে সাধ্যমত অগ্রসর হওয়া যায়। 

উপরিউক:55150-কে একটি বৃহৎ সেচকর্মের সঙ্গে তুলনা করা! যেতে পারে। যেখানে 

বিশালবীধের সাহায্যে হষ্ট একটি জলাশয় থেকে কৃিক্ষেত্্ের ঘে কোনও জমিতেই জলসিঞ্চন 

করা যার্ঃ। বওমান ব্যবস্থায় ইতন্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থিত গ্রস্থাগারগুলি অনেকটা সাবেকি 

আমলের পুকুর বা -ইদারার. মত) যেখাঁন' থেকে বৃহৎ কৃষিূমির প্রতিটি খণ্ডে "সেটের জল 



৬৬৪... রস্থাগাঁর 1 পোঁথ 

পৌঁছয় না। গ্রস্থাগা়গুলিকেও আধুনিক সেচ পন্ধতির মত গড়ে তুলতে ছবে, যাতে বাজোর 
প্রতি অঞ্চলের অধিবাশীই গ্রন্থাগার ব্যবহারের স্থযোগ পান। সেজন্তে কেন্তরাছুগ একটি 

কাঠাষোর মধ্য গ্রন্থাগারগুলিকে সংবদ্ধ করা দরকার । 

স্থসংবন্ধ ব্যবস্থার মোটামুটি ন্বপ 
রাঁজাব্যাপী হৃসংবন্ধ গ্রন্থাগার কাঠামোর শীর্ষে অবস্থিত রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার সহগ্র 

ব্যবস্থাটি পরিচালন করবেন । তদধীনে পর্যায়ক্রমে থাকবে জেলা, মহকুম! গ্রামীণ গ্রন্থাগার 
প্রভৃতি ৷ 

রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারকে নীতিনির্ধারণ, গ্রস্থপত্তী সংকলন, ইউনিয়ন ক্যাটালগ সংরক্ষণ, 

টেকনিক্যাল বিষয়ে পরামর্শদান প্রভৃতি ছাড়াও সমগ্র ব্যবস্থার তত্বাবধায়ক হতে হবে । 
জেলা! গ্রস্থাগারগুলির মধ্যে সংযোগ ও সহযোগিতা রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের মধ্যে দিয়ে 

সম্পল্প হবে। 

জেলা গ্রন্থাগারগুলির দায়িত্ব ও কার্ধপব্রিসর আরও ব্যাপক ও প্রত্যক্ষ হবে। জেলার 

বিভিন্ন গ্রন্থাগারের মধ্যে গ্রন্থ-বিনিময়ের স্থবিধার্থ জেলা কেন্্রীয়গ্রন্থাগারকে একটি জেল! 

ইউনিয়ন ক্যাটলগ রাখতে হবে। গ্রামীণ গ্রস্থাগারগুলি কর্তৃক নির্বাচিত গ্রন্থ ক্রয়, বর্গাকরণ, 
চীকরণ প্রভৃতি কাজ জেল! গ্রস্থাগার থেকে হওয়া বাঞ্ছনীয় । তাতে গ্রামীণ গ্রন্থাগার 

কর্মীর! এসব বাধা ধর] কাজ থেকে কিছুটা মূক্ত হয়ে পাঠকদের প্রতি অধিক পরিমাণে ব্যাক্তিগত 
তাবে দৃষ্টি দিতে পারবেন । নিরক্ষর্নতা দূরীকরণ, সমাজ শিক্ষা আয়োজন ইত্যাদিতেও 
তার! অপেক্ষাকত অধিক সময় ব্যয় করতে পারবেন। দেশের বর্তমান অবস্থায় শেষোক্ত 

কাজগুলির গুরুত্ব অপরিসীম । 

ঘেসব সুদূর অঞ্চলে গ্রন্থাগার নেই সে সব স্থানের নির্দিষ্ট কোনও জায়গায় সথাহে নির্দিষ্ট 
কোনও দিনে গ্রস্থবিতরণের ব্যবস্থা জেল] অথবা গ্রামীণ গ্রস্থাগার থেকে অবস্থা ও প্রয়োজন 

অনুযায়ী থাকা দরকার । গ্রন্থ বিতরণের জন্যে প্রেরিত কর্মীরা শ্রবনৃস্ট সরজামের সাহাযো 
এসব অঞ্চলের অধিবাসীদের জ্ঞাতব্য নানাবিষয় পরিবেশন করতে পারবেন । 

, গ্রন্থাগার মানচিত্রের পরিবর্তন 

একই জেলায় এখন কয়েকটি ক্ষেত্রে একাধিক জেল! গ্রস্থাগার দেখতে পাওয়া খায় । 

প্রশাসনিক দিক থেকে দেখলে একই জেলায় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার একাধিক থাক! লমীচীন নয়। 
জেলার আয়তন বৃহৎ অন্থভূত হলে কর্মপরিসর অনুযায়ী হ্বতন্ত্ 1981-1019110% সৃষ্ট হতে 
পারে। থানা এলাক! অস্থায়ী গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দেখা যায় অনেক 
থান! এলাকায় কোনও গ্রামীণ গ্রন্থাগার নেই, অথচ একই থানা অঞ্চলে একাধিক গ্রাীণ 
্রন্থাগা পতিত হয়েছে। এক্ষেত্রেও সীমানা পুননির্ধারগে কোনও বাধা নেই । 



১৬৭২ | পশ্চিমবঙ্গে নুসংবনধ ্রস্থাগার ব্যবস্থা ০ 

দসংবন্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সুফল 

১। জনসাধারণ এই ব্যবস্থায় অত্যন্ত উপকৃত হুবে। গ্রস্থাগার ব্যবহারের সুযোগ 
থেকে কোনও অঞ্চলের অধিবাসীই বঞ্চিত হবেন ন!। সকল স্থানের অধিবাসীদের নিকট 
গ্রন্থ বিতরণের দায়িত্ব জেল! গ্রন্থাগারের; জেলা গ্রন্থাগার অথবা গ্রামীণ গ্রন্থাগার থেকে 
স্াবিধাহ্ছযায়ী হুদুর অঞ্চলের অধিবাসীদের চাহিদা! মেটানো সম্ভব হবে। 

২। যেকোনও অঞ্চলের অধিবাসীদের প্রয়োজনীয় যে-কোনও গ্রন্থ পেতে সমর্থ হবেন । 

্বাঙ্গ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার থেকে স্থরু করে গ্রামীণ গ্রন্থাগার পর্যন্ত রাজ্যের সমুদয় গ্রন্থাগারের 
গ্রন্থ ভাণ্ডার তীর প্রয়োজন মেটানোর জন্তে ব্যবহাত হবে । 

৩। গ্রন্থ, শ্রব্যদৃষ্ঠ সরঞ্জাম ও অগ্যান্ত বহুবিধ সামগ্রী সংগ্রহে ব্যয়ের ছিত্বই শুধু নয়, 
অর্থাভাব নিত এসব বস্ত সংগ্রহের সমশ্যারও স্থরাহা হবে। 

৪। কুশল কর্মীর অভাবে এখন অধিকাংশ গ্রন্থাগারের কার্য প্রণালী উন্নত নয়। উপযুক্ত 
কর্মীর অভাবে বহু জরুরী বিষয়ই উপেক্ষিত থাকে । নিয়মিত পাঠচক্র, বক্তৃতা, পুস্তক- 
লয়ালোচন। সভা, গ্রমোদাহুষ্ঠান প্রদর্শনী ইত্যাদির আয়োজন সহজ ও সম্ভব হবে যদি বিভিন্ন 
গ্রন্থাগারের মধ্যে কর্মী সঞ্চালন ব্যবস্থা প্রবতিত হয়। প্রয়োজন অনুযায়ী এক স্থানের বর্মী 
অপর স্থানে স্থানাস্তরিত হয়ে সেখানকার কার্ধস্থচীকে উন্নত করে তুলতে পারেন । কর্মীদের 
ধিক থেকেও পদোন্নতি, কর্মকুশলতা প্রদর্শনের সুযোগ এবং বেতন দম্পকিত সমতা ও অন্যান্ত 
জুবিধ! অর্জন সম্ভব হবে। 

উপসংহার . 
যলাজ্যব্যাপী এই হৃসংবন্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় জনসাধারণের উপকার লাভ ছাড়াও অর্থ নৈতিক 

দিকটাও গুরুত্বপূর্ণ । কর্মী, উপকরণ ও সম্পদের যথোচিত ব্যবহার ও সধ্গালন (2০070779 

800 270৮1110 ০01 [701) 1)9151813 810 159001055) ব্যবস্থা পূর্ব কথিত সামাজিক লগ্নীকে 

লাভজনক করে তুলবে। 
বেনরকারী প্রচেষ্টায় পরিচালিত গ্রন্থাগারগুলি আংশিকভাবে এই ব্াবস্থার সফল পেতে 

পারেন। গ্রন্থ ও সরঞ্ামের স্থবিধা পাওয়া! গেলেও তাদের পক্ষে শিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মীদের 

নিয়মিত সাহাষ্য পাওয়া! $55017-এর় সহিত অঙ্গীভূত ন! হলে সম্ভব হবে না। 
প্রস্তাবিত রাজ্য গ্রন্থাগার ব্যবস্থার দায়িত্ব যেমন রাজ্য কেন্তরীয় গ্রন্থাগারের গ্রস্থাগারিকের 

উপর ভ্তন্ত থাকবে, তেমনি ছেল গ্রন্থাগার ব্যবস্থার কর্তৃত্ব জেলা গ্রন্থাগারিকের উপর 

ছথার্থহীনভাবে স্তত্ত না হলে সুসংবন্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সাফলা ব্যাহত হবে । গ্রন্থাগার আইন 
বিধিবদ্ধ হওয়ার পূর্বে অন্তর্বতাকালে বিভিন্ন পর্যায়ে একটি কৰে প্রতিনিধিত্বমূলক উপদেষ্টা 

পরিষদ গঠিত হওয়া! লমীচীন। 

ঢ69 2০9 06 029 51151 57551 14৮51 52155805 



জনসাধারণের গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে স্কুলের গ্রন্থাগারের ভূমিকা 
ভ্রীরাজকুমার মুখোপাধ্যায় 

(মর্ম ) 

স্কুলের গ্রন্থাগারের সত্যিবাষের কাজ কি এবং স্কুল গ্রন্থাগারের সঙ্গে শিক্ষার সম্পর্ক কি? 

গ্রন্থাগারের কাজ শিক্ষা দেওয়া নয়, গ্রন্থাগারের কাজ হল যারা পডতে চায় তাদের পাঠের 
সুযোগ করে দেওয়া। স্ুল-কলেজ স্থপ্টি হবার বহু পূর্বে গ্রস্থাগারের সৃষ্টি হয়েছে । আনুষ্ঠানিক 

শিক্ষার সঙক্ষে জ্ঞানার্জনের জন্য পাঠের পার্থক্য আছে। আহুষ্ঠানিক শিক্ষা আমরা ম্পাই 

বিগত যুগের উত্তরাধিকার-স্থত্রে, তা কখনেই আমাদের নিজন্ব চিন্তাধারা নয়। একমাত্র 
মেই শিক্ষাই .যর্দি আমাদের সম্বল হয় তা হলে সারাজীবনই আমাদের পরের ধনে পোদ্দারী 

করে নিজেকে প্রতারণা করতে হয়। তাহলে আমাদের পুরানো পৃথিবীর মধ্যেই আবন্ধ 
থাকতে হয়--মানব সভ্যতার আর অগ্রগতি হয় না। মানুষের প্রয়োজনে সমাজের স্য্টি 

হয়েছিল। বতমানে সমাজের প্রয়োজনে মানুষ গড়ার প্রয়োজন দেখ! দিয়েছে । বর্তমানে 

বিশেষ কোন এক ধরণের শিক্ষা না পেলে ব্যক্তির পক্ষে সমাজে স্থান করে নেওয়া সন্তব নয় । " 

স্কুলের শিক্ষায় বাধ্যবাধকতা থাকে । সে পাঠে স্বাধীনতা থাকেনা । পাঠ্যপুস্তকের 

লেখককেও সত্যিকারের লেখক বল! চলেনা ৷ স্কুলের গ্রন্থাগারের কাজ হবে ছাত্রদের সঙ্গে 

পুস্তকের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ঘটিয়ে ছাত্রদের মধ্যে অবাধ পাঠাভ্যাসকে জাগানো । সেজন্য স্কুল 

থেকেই ছাত্রদের জনসাধারণের গ্রন্থাগারের সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়ে দিতে হবে। দ্থুল ও জন- 
সাধারণের গ্রস্থাগারকে শিক্ষার উদ্দেশ্টের সংগে এক করে দেখা কখনই উচিত হবে না । 

ভারতের মত অনুন্নত দেশে স্কুলের গ্রন্থাগারের চেয়েও আগে নজর দিতে হবে.জনসাধারণের 

গ্রন্থাগারের উন্নতির দিকে | 

উচ্চ মাধ্যয়িক বিদ্যালয় গ্রন্থাগার 

চঞ্চল কুমার সেন 
€ মর্ম) 

মারব জীবনের একটা উল্লেখষোগ্য সময় বিদ্যালয়ে পঠন-পাঠনের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত 

হয়্। বাঁলকত্বের গণ্ডী পেরিয়ে ছাত্র যখন বয়ঃসন্ধিতে উপনীত হয় তখন তার মধ্যে একটা' 
অন্থসন্ধিৎলা দেখা দেয়। গ্রন্থাগার এই অনুসন্ধিৎসা মিটাতে সক্ষম । মুদ্বালিয়ার কমিশন 
ছাত্রদের মধ্যে পাঠ্পৃহা বৃদ্ধির জন্য গ্রন্থাগারের প্রযোজনীয়তার উল্লেখ করেছেন। .  . 

বিগ্ভালয়ের গ্রন্থাগারের জন্য পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যৎ কর্তৃক অর্থ সাহাঘোর 

সবার পর্যৎ কর্তৃক অনুমোদিত পাঠ্যপুস্তক এবং অগ্থান্ত পুস্তক ক্রয় করা সম্ভব নয়। 

ছাঁতদের পাঠম্পৃহা বৃদ্ধির জন্ত পড়বার মত অধিক সংখ্যক বই এর প্রয়োজন । 



১৩৭২] সমাজ ও গ্রন্থাগার চিত্র-প্রদর্শনী ৩৩৯ 

পশ্চিম বঙ্গ সরকার উচ্চ মাধ্যমিক বিগ্যালয়ের গ্রস্থাগারিক নিযুক্ত করার জন্য সিদ্ধাস্ত 
গ্রহণ করেছেন এবং একট] বেতনক্রম স্থির করেছেন। 

পশ্চিমবঙ্গের উচ্চমাধ্যমিক বিষ্ভালয়গুলির মধ্যে ২০%, বিষ্ভালয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থ সখ্য 
১০০-এরও কম। গ্রন্থ সংগ্রহের ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি দেওয়া! প্রয়োজন । 

বিদ্যায়ে ব্রেইন গ্রন্থাগারের ভুয়িক। 
বিমল চক্র চট্যোপাধ্যায় 

( মর্ম) 

দৃষ্টিহীনদের কাছে এই জগত অন্ধকারাচ্ছন্ন, অক্ষরের সাহায্যে নিজেদের জ্ঞানতাগ্ডার পূর্ণ 

করাও তাদের পক্ষে অসম্ভব। ব্রেইল পদ্ধতি তাদের এই অন্ধকার ঘুচাতে সক্ষম হয়েছে। 
কিন্তু এই পদ্ধতিতে প্রস্তত গ্রন্থের মূল্য অতান্ত অধিক। একার পক্ষে এই ব্যয় বহন করা 
অসম্ভব । এই জন্য প্রয়োজন ব্রেইল গ্রন্থাগারের । তাই অন্যান্য বিগ্ভালয়ের গ্রন্থাগারের মত 

অন্ধ-বিদ্যালয়েও ব্রেইল গ্রস্থাগারের প্রয়োজনীয়তা! সহজেই অনুমেয় | 

বিষ্ভালয়ের সবচেয়ে সহজগম্য ঘরটিকে গ্রন্থাগারের জন্য নিদিষ্ট করতে হবে। (01956 

80965$ 556517-ই এই বিষয়ে উপযুক্ত । 91168 08%1008০ দৃষ্টিহীনদের পক্ষে সহায়ক 

যেখানে বিদ্যালয়ের ভবনটি দুই বা তিন তলায়, সেখানে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার অপেক্ষা শ্রেণী 

গ্রস্থাগার হওয়াই বাঞ্ছনীয় । 

আমেরিকায় ডাকযোগে বিনামাশুলে ব্রেইল গ্রস্থ আদান-প্রদানের ব্যবস্থা আছে। বৃটেনে 

পাচ পাউও পধন্ত ব্রেইল গ্রন্থ প্রেরণ করতে কোন ভাক মাশুল লাগে না। ভারতবর্ষে শুধু সাত 
কিলোগ্রাম পর্যন্ত ব্রেইল গ্রন্থ বিন। ডাক মাশুলে একস্থান হইতে অন্স্থানে প্রেরণ করা ঘায়। 

মাধ্যা়িক বিদ্যালয় গ্রন্থগার ৪ মানবজীবনের আলোকবটিকা 
মনোরঞ্জন. জান 

( মর্ম) 
বিস্ভালয় *গ্রচ্ছাগারের লক্ষ্য 2 

্রস্থাগার গৃহ পরিকল্পন| ও গ্রন্থাগারের আঙ্গিক রূপ স্ন্দর ও পরিপাটি করে তোল! যেমন 
বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য তেমনি প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীকে প্রকৃত মানব করে তোলাও 
গ্রন্থাগারের একমাত্র পরোক্ষ লক্ষ্য । 

বিষ্ভালয় গ্রন্থাগারের *কার্ধত্রম £ 

্রস্থাগারের লক্ষ্যকে কার্যে পরিণত করার জন্য সকলের সমবেত ও সহযোগিত। পূর্ণ প্রচেষ্টা 
চাই। এর দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে গ্রন্থাগারিককে, শিক্ষককে, কর্তৃপক্ষকে ও অভিভাবককে। 

পুস্তক নির্বাচন, পত্র ও পত্রিকা সংগ্রহ এবং ক্রয়, গ্রস্থাগারের বিচিত্র সম্ভার সম্পর্কে অবহিত 
করার জন্য সভা ও আলোচন।, পুস্তকপাঠে আগ্রহী করার জন্য গল্পবলা, 10150195 ০০৪1৫-এ 

নানারূপ সংবাদ পরিবেশন করা, সংগৃহীত মালমশল! হতে প্রত্যেকের 
সারাংশ আত্মস্থ করার শিক্ষা দেওয়া প্রভৃতি হবে বিগ্ভালয় গ্রস্থাগারের প্রধান কার্য ক্রম । 



সয়াজ ও গ্রন্থাগার 

নির্মলেন্দু মানস! 

[ নিজবালিয়া (হাওড়া ) সবুজ গ্রন্থাগার বিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন উপলক্ষে 
ঘবারহাটায় এক প্রদর্শনীর আয়োজন করেছেন । প্রদর্শনীর বিষয় বস্ত নিয়ে প্রদর্শশী সচিব 
এই প্রবন্ধটি রচনা করেছেন। সম্পূর্ণ প্রবন্ধটি দীর্ঘ বলে এখানে শুধু প্রবন্ধের মর্ম প্রকাশ 
করা হল। 

প্রদর্শনীর চিত্র সংগ্রাহক ও পরিচালক শ্রীনিম লেন্দু মান্না, ব্যবস্থাপনায় আছেন শ্রীশিবেন্দু 

মান্না! ও ডঃ অজিত কুমার মাইতি এবং সহযোগিতায় নিজবালিয়া সবুজ গ্রন্থাগারের সন্যবৃন্দ |] 

সমাজের জন্য কি দিয়েছি আমরা? জীবনের যোগ সুত্র দেশ থেকে দেশাস্তরে যুগ থেকে 

যুগাস্তরে বিস্তৃত। পারস্পরিক নির্ভরতা, অজ্ঞাত সহান্ভূতি ও অদৃশ্য সহযোগিতার ওপর ভর 
দিয়ে মানবসমাজ চলেছে । মানুষের মন চায় প্রকাশ । মানুষের মানম সম্পদ রক্ষিত 

হয়েছে গ্রন্থাগারে । 

হাজার "বছর ধরে গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছে সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে । সমাজ বাইরের 
জিনিষ বিশাল, অস্পষ্ট, বিক্ষিপ্ত । গ্রন্থাগার মনের জিনিষ । মানুষ একদিকে ম্বতন্তর আর 

একদিকে সামাজিক । গ্রন্থাগারে চলে তার একদিকে সামাজিক হবার ও অন্যদ্দিকে স্বতন্ত্র 

হবার সাধন] । 

সভ্যতার ছুরম্ত গতির সঙ্গে তাল রাখতে না পেরে ব্যক্তিমান্ুষ নিজেকে নিংস্ব, রিক্ত এবং 

অসহায় মনে করে। এই রিক্তত৷ ও অসহায়ত। থেকে মুক্তি দিতে পারে এ যুগের অন্যতম 

গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক মিলন কেন্দ্র গ্রন্থাগার । গ্রন্থাগারের কর্মধারা বহু দিকে সম্প্রসারিত 

করতে হবে। গণতন্ত্রে মৌল শিক্ষা মানুষ লাভ করবে গ্রন্থাগারে । গ্রন্থাগার থেকে 

সমস্যার সম্মুখীন হবার মত সাহস ও জ্ঞান সঞ্চার করে মানুষ ষেন তার নিজন্ব জ্ঞান ও বিচার 

ক্ষমতার জোরে আপন আপন পথে চলতে পারে । গ্রন্থাগার অপেক্ষা করে আছে কবে সেই 
কর্মী আসবেন ও সমাজ জীবনকে সমৃদ্ধ করার জন্য সাধনা! করবেন, গ্রন্থাগার হবে তার জীবন, 
সংগ্রামের সাথী, প্রিয়তম বন্ধু । 



বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের লভাগতি ও লম্পাদকগণ ১৯২৫-১৯১৫ 

সভাপতি 

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯২৫ 

কুমার মুনীন্ত্রদেব রায় মহাশয় ১৯৩৩--৪০ 

রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী ১৯৪ ১-৮৮৪৩ 

কুমার মনীন্দ্রদেব রায় মহাশয় ১৯৪৩--৪৫ 

অপূর্ব কুমার চন্দ 

ডঃ নীহার রঞ্জন রায় 

'অপূর্ব কুমার চন্দ 

ডঃ নীহার রঞ্জন বায় 

প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় 
গ্রমীলচন্দ্র বন্থ 

স্থবোধ কুমার মুখোপাধ্যায় 

তিনকড়ি দত্ত 

শৈলকুমার মুখোপাধ্যায় 

১৯৪৬--৪৭ 

১৯৪৮--৫১ 

১৯৫৭ 

১৯৫৩ 

১৯৫৪ 

১৯৫৫--৫৮ 

১০৯৫৭ 

১৪৯৬০--_-৬* 

১৯৬২ 

সম্পাদক 

সথশীল কুমার ঘোষ 

তিনকড়ি দত্ত 

ডঃ নীহার রঞ্জন রায় 

বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 

অনাথ বন্ধু দত্ত 

গ্রমীলচন্দ্র বস্থ 

গ্রমোদচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 

ফণিভূষণ রায় 
রাখালচন্তর চক্রবর্তী-বিশ্বাস 

ফণিভূষণ বায় 

বিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায় 

১৯২৫---৮৩৬ 

১৯৩৫---৩৮ 

১৪৯৩১----৪৩ 

১৯৪৪ ৮৫৬ 

১৪৯৫১ 

১৯১৫২---৫৩ 

১৯৫৪ 

১৯৫৫--৫৬ 

১৯৫৭--€৮ 

১৯৫০৯ 

১৯৬০ 

* প্রথম সভাগতি ও অম্পাদকের নাম এই তালিকাভূক্ত করা হলেও উন্লেখ করা প্রয়োজন 

যে তখন পরিষদের নাম ছিল নিখিল বঙ্গ গ্রন্থাগার পরিষদ । এখন জানা গেছে, ১৯৪৬ সালে 

আড়িয়াদহে যে গ্রন্থাগার সম্মেলন হয়েছিল তাতে সভাপতিত্ব করেছিলেন শ্রীঅপূর্বকুমার চন্দ। 
পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদকগণের এই তালিকা সঠিকভাবে প্রস্তত কর! এখন দুরূহ ব্যাপার । 

পরিষদের মুখপত্রে সন-তারিখ সহ নাম প্রায়ই উল্লেখ কর! হয়নি; পরিষদের বাধিক বিবরণী, 
সমসাময়িক পত্র-পত্রিকা 'ও সাময়িক-পত্তর থেকেও সব তথ্য পাওয়া যাচ্ছে না। মাত্র ৪০ 

বছরের এবং তারে কম সময়ের ইতিহাস এখন বীতিমতে! গবেষণার বিষয় হয়ে দাড়িয়েছে। 
যদিও এই তালিকাটি যথাসাধ্য সঠিকভাবে করার চেষ্টা কর! হয়েছে এবং শ্রদ্ধেয় প্রমীল চন্দ্র বন্ধ 

মহাশয় দেখেও দিয়েছেন তবু মনে হয় এই তালিকায় অনেক ভূলত্রাস্তি রয়ে যাওয়া স্বাভাবিক । 

এ ব্যাপারে কারো যদি কোন সুত্র জান! থাকে সে সম্পর্কে জানালে বাধিত হব। 

সম্পাদক, গ্রন্থাগার । 



1 জ্ঞাতব্য বিষয় ৮ 

£ সম্মেলন ১২-১৩ ফেব্রুয়ারী ১৯৬৬ শনি ও রবিবার অনুষ্ঠিত হইবে । প্রতিনিধিদের 
$২ই ফেব্রুয়ারী সকাল ৮টার মধ্যে নাম তালিকাভূক্ত করিতে হুইবে ] 

সম্মেলনের উদ্বোধন সকাল » ঘটিকায় অনুষ্ঠিত হইবে। 

£ পরিষদের সদস্যদের (ব্যক্তিগত ও প্রতিষ্ঠান) কোন প্রতিনিধি ফি লাগিবে না। 

বাহারা সাস্ত নন তীহাদের জন্য ছুই টাকা প্রতিনিধি/দর্শক ফি লাগিবে। প্রতিষ্ঠানের 
সদশ্তগণ দুইজন করিয়! প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে পারিবেন । 

£ প্রতিনিধি ও দর্শকর্দের নিজন্ব বিছানা ও মশারী আনিতে হইবে। 

£ থাকা খাওয়ার বাবস্থ। করা হইবে । 

£ প্রতিনিধি ও দর্শকদের কেবলমাক্র থাকাখাওয়ার জন্য জনপ্রতি মোট ৪ টাকা 

করিয়া লাগিবে। 

£ যাতায়াতের পথনির্দেশ__হাওড়া-তারকেশ্বর রেলপথের হর্রিপাল স্টেশনে নামিতে 
হুইবে। হাওড়া হইতে হরিপালের দূরত্ব ৪২ কিঃ মিঃ । 

গাড়ীর ভাড়া__ ( পূর্ব রাত্রে পৌঁছিতে না পাৰিলে সম্মেলনে 
প্রথম শ্রেণী £ ৩ টাকা ৬২ পয়সা যোগদানের জন্য ১২ই ফেব্রুয়ারী সকাল ৬- 

তৃতীয় শ্রেণী : ৮৭ পয়স! ১৬ মিনিটে হাঁওড়ায় গাড়ী ধর! স্থবিধাজনক) 
হরিপাল হইতে পৃথক বাসে ছ্বারহান্টা রাজেশ্বরী ইনষ্টিটিউশনে যাইতে হইবে । বাসের 

ভাড়া ৩২ পয়সা । 

£ সম্মেলনের প্রতিনিধি ফি ও থাকাখাওয়ার জন্য দেয় টাকা ১২ই ফেব্রুয়ারী নাম 

তালিকাতৃক্ত করিবার সময় দিতে হইবে। সম্মেলনে যোগদানেচ্ছ ব্যক্তিগণকে তাহাদের 
নাম ১০ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে বিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির কর্মসচিবের 

(01০ রাজেশ্বরী ইনষ্টিটিউশন, ডাকঘর ছারহাট্রা, জেলা হুগলী ) নিকট জানাইতে হইবে। 
£ বাহারা ১১ই ফেব্রুয়ারী রাত্রিবেলা পৌছাইবেন তাহাদিগকে পূর্বে জানাইতে হইবে । 

বাহারা ১১ই ফেব্রুয়ারী রাত্রিবেলা পৌছাইবেন তাহাদিগকে পূর্বে জানাইতে 
হইবে। এবং উক্ত বেলার জন্ত পৃথক ১০০ অতিরিক্ত দিতে হইবে । 

£ অন্যান্য সংবাদের জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, ৩৩ হুজুরীমল লেন, কলিকাতা-১৪ 
(ফোন : ৩৪-৭৩৫৫ ) সহিত যোগাযোগ করিতে হইবে । 



ক্রোড়পত্র ূ 

গঙ্চিম বাংলার ্ রন্থাথার কর্মীদর নিকট 

একটি প্রস্তাব 

বিগত বর্ষে শ্তামপুরে অনুষ্ঠিত উনবিংশ বন্গীয়গ্রস্থাগার সম্মেলনের মূল-আলোচ্য-প্রবন্ধের অন্যতম 
একটি বিষয় ছিল এই রাজ্যের অধিবাসীদের পঠনপাঠনের মান ও গতি সম্পর্কে পধালোচনা। সম্মেলনে 
বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনার পর একটি প্রস্তাব গৃহীত হয় এই মর্ষে যে প্রতি জেলার কয়েকটি 
গস্থাগারের পাঠক ও সানস্তদের নিকট হতে গৃহীত তথ্যের ভিভিতে একটি পরিসংখ্যান প্রণয়ন করা 
হবে । প্রন্তাবটিকে রপায়ণের কাজে বনীয় গুস্থাগার পরিষদ ইতিমধ্যে কিছুটা অগ্রসর হয়েছেন। 

কিন্তু তথ্য সংগ্রহ কেবলমাত্র গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে অন্যান্য 

ব্যকিদের মধ্যেও বিস্তৃততর একটি নমুনা সমীক্ষার আয়োজন বাঞ্থনীয়। কাঙটি কিছুটা কঠিন ও 
সময়সাপেক্ষ বলে পরিসংখ্যান প্রস্তুতির দ্বিতীয় প্রচেষ্টা হিসাবে এটিকে গ্রহণের জন্যে অনেকে অনুরোধ 

করেছেন। পঠনপাঠন সম্পকিত এধরণের নমুনা! সমীক্ষা এরাজ্যে সম্প্রতিকালে হয়নি। 

প্রস্তাবিত সমীক্ষার প্রয়ে' জন ও উপকারিতা নুদূরপ্রসারী। এর সাহাযো শিক্ষাসংস্কৃতির মান 
ও গতি পরিমাপ করা এবং সেই অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা সহজ হবে। বলা 

ধানুল সৃমাজতাত্বিক পরীক্ষানিরীক্ষার দিক থেকে এটি এখন খুবই জরুরী । তাছাড়া! গ্রন্থাগারের 

উন্নতি ও প্রসারের প্রয়জনেও তা' গ্রন্থাগার কর্মীদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জনসাধারণকে 
্রস্থমনা ও গ্স্থাগারমূখী করে তুলতে হলে সর্বাগ্রে চাই সঠিক তথ্যনির্ভর পরিকল্পনা। তাই নমূন্া 
সমীক্ষার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহের কাজে আমাদের উদ্যোগী হওয়া প্রয়োজন । 

কিন্তু এই বিরাট দায়িত্ব কে নেবে? লোক চাই, টাকা চাই, পরিচালক চাই। 

র্থাার পরিষদের পক্ষে এককভাবে এাযিতব গ্রহণ করঁরা সম্ভব নয়। সকল গ্রন্থাগারের কাছে 
তাই সনির্বন্ধ অনুরোধ যে তারা পঠনপাঠন সম্পক্কিত প্রস্তাবিত এই নমুনা সমীক্ষার কাজে এগিয়ে 

আম্থন। তাদের কাছ থেকে এবিষয়ে কিছুটা সাড়া পাওয়া! গেলে পরিষদ অনতিবিলথে এই প্রকল্পে 

অগ্রসর হবেন। যে-ছকের সাহায্যে কাজটি করতে হবে তার একটি খসড়া মুক্রিত হোল । 



কাজের পদ্ধতি সম্পর্কে খসড়। নির্দেশ £ 

১ নির্দিষ্ট একটি এলাকা বেছে নিতে হবে। রাস্তা অনুযায়ী আরও কয়েকটি ছোট ছোট 

অঞ্চলে বিভক্ত এঁ এলাকার শুধু স্থায়ী পরিবারগুলিকে গণনা করে ক্রমিক 
সংখ্যাযুক্ত একটি পূর্ণ তালিকা প্রস্তত করতে হবে। প্রতি দশটি পরিবারের 
সংখ্যাগুলি থেকে একটিকে লটারী পদ্ধতিতে নির্ণয় করা বাঞ্ছনীয় । লটারীতে 

যে-সংখ্যাটি উঠবে সেই সংখ্যা-সংশ্লিষ্ট পরিবারকে নমুনারূপে বিবেচনা করে সেই 
পরিবার থেকেই “কবল তথ্য অংগ্রহ করতে হবে। সারা গ্রামে পাঁচশত পরিবার 

থাকলে পঞ্চাশটি হবে সমীক্ষার নমুন] পরিবার । মনে রাখা দরকার যে একই 
বাড়ী অথবা ফ্ল্যাটে একাধিক পরিবার থাকতে পারে। পৃথক ঠেঁসেল ছার! তা 

নিরূপিত হবে । 

২ সেই এলাকার নমূনা পরিবারের কেবল কুড়ির উধ্ব বয়স্ক সাক্ষর সকল ব্যক্তির 
তথ্য পরিবারের গৃহকর্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জানতে হবে । 

৩ ছকটি পূরণ করবেন সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগার কর্তৃক প্রেরিত কর্মী) প্ররশ্নদাতা নন। 

৪ ছকের উপরের অংশটি লিখতে হবে; নী চর অংশে সংশ্লিষ্ট গু] ঘরগুলির 

মধ্যে কেবল একটি **+ চিহ্ন দিতে হবে। “না” হলে নাএর ঘরে; "া” হলে 

£এর ঘরে “১, চিহ্ন বসবে। অনুরূপ পদ্ধতিতে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ঘরগুলি 

পুরণ করতে হবে। কালি দিয়ে সুস্পষ্টরূপে লেখা আবশ্যক । 

€ একাজে পরিশ্রমী ছাত্রছাত্রী ও অন্যান্য নিষ্ঠাবান কুশল কমীরদের নিযুক্ত করা 
বাঞ্ছনীয় । কর্মীদের ধৈর্য সহকারে, মিষ্ট বাক্যালাপের মধ্যে দিয়ে তথ্যগুলি জান 
দরকার । তীর্দের পরিচঃলন! করবেন গ্রন্থাগারের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা । 

তাকে প্রথমে সমস্ত কাজটা কর্মীদের বুঝিয়ে দেওয়া এবং নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে 
কাজের খতিয়ান নেওয়া এবং তাদের সঙ্ষে মাঝে মাঝে একত্র বসে আলোচন। 

করতে হবে। কিছু কিছু তথা তিনি স্বয়ং স্বতন্ত্রভাবে গিয়ে মিলিয়ে দেখবেন । 

৬ যথাসম্ভব সঠিক তথ্য পাওয়া দরকার | 

৭ রবিবার ও অন্যান্য ছুটির দিন কিংবা সকাল ও সন্ধ্যায় লোকের অবসর ও সুবিধা 

অনুযায়ী তাদের বাড়ী যাওয়! ভাল । 



৮ মনে রাখতে হবে যে প্রশ্নদাত! হয়ত 

(ক) সহজে ও সোজাসুজিভাবে উত্তর দেবেন না; অধবা 

) বিরক্তির ভাব দেখাবেন কিংবা লঙ্জায় উতর দিতে দ্বিধ! বোধ করবেন? বা 

(গ) আজ নয় কাল বলে সময়ক্ষেপ করবেন; কিংবা 

(ঘ) সমাদর জানাবেন না। 

৯. যে গ্রন্থাগার এই সমীক্ষায় অংশ নিতে ইচ্ছুক তাদের প্রথমত এর প্রয়োজনীয়তা 

উপলদ্ধি করে মনে রাখতে হবে যে একাজটা সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাসেবী কর্মীদের দিয়ে 
করাতে হবে। এবং দ্বিতীয়ত সামান্য কিছু খরচের প্রয়োজন হলে সে ঝ/য়বহনের 

জন্যে তাদের প্রস্তত থাকতে হবে। 

১০ ছক বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পাঠাবে । ছক যেন অপচয় না হয় সেদিকে নজর 

রাখতে হবে। গ্রস্থাগারগুলিকে র্াচিত এলাকার সাক্ষর নমুন! অধিবাসীর 

আনুমানিক সংখ্য। অনুযায়ী ছকের জন্যে পরিষদকে লিখতে হবে। 

১১। ছকগুলি পূরণ হয়ে গেশে পরিষদের কাছে ক্রমিক সংখ্যানুষায়ী সেগুলি 

ফেরৎ দেওয়। বাঞ্ছনীয় । পরিষদ সকলের নিকট হতে গৃহীত ছকের ভিত্তিতে 

সমগ্র অবস্থার একটি পরিসংখ্যান ও বিবরণ সন্কলন করবেন। 

১২ কাজটি এপ্রিল মাসের মধ্যে শেষ করা! বাঞণীয়। 

বলা বাহুল্য পরিসংখ্যান বিষ্ভায় শিক্ষণপ্রার্থ কমী ও অর্থ আমাদের না থাকায় সমীক্ষায় কিছু 
'টেকনিক্যাল' ত্রুটি থাকতে পারে। দেই ক্রাটি আমরা আস্তরিক প্রচেষ্টা ও যথাসম্ভব নিল তথ্য 

সংগ্রহের দ্বারা শোধন করব । আশা করি গ্রন্থাগার কর্মীরা এই যৌধ প্রচেষ্টায় নিজেদের অংশীদার 
করবেন। 

শ্রীবিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায় 

কর্মসচিব, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ 



[ইক চুড়ান্ত নয়, কর্মীদের অভিমত অসথযাযী পরিবর্তন সাপেক্ষ] 

বঙীয় গ্রন্থাথার গরিষদ 
পঠনপাঠন গম্পর্কে নমূন। সমীক্ষার ছক 

এলাকা." -**ন্ শ্রাম/ওয়ার্ড ] নী সংখ্যা", রা পরিবার সংখ্যা..' 
সাক্ষাংকৃত ব্যক্তির নাম." ০৭০০০৯১০ 
ঠিরার75575575856755775575522858795558685 

শিক্ষার মান." ১১১ ০০০০৩, পেশা '**,১:১১০০***০০০১৪০১৯৪০০৪ 

বয়স (২০ বৎসরের উধের্ব হবে )-..**-***০, পুরুষ [] মহিলা! | 
সংগ্লিষ্ট এলাকায় শিক্ষা! গ্রতিষ্ঠ।নের সংখ্যা £ 

সুল*....... কলেজ':*....." কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-........ ্রন্থাগার-....০১৭ 

(কেবলমাত্র সংশ্লিষ্ট [] চিহ্বিত স্থানের ভিতর ৯ চিহ বসবে) 

১ আপনি কি খবরের কাগজ পড়েন? হা] না [] 

১১ যদি পড়েন £ 

১১১ কিভাবে? নিয়মিত [| মাঝে" মাঝে [] 

১১২ কতখানি? বিস্তারিত [| আংশিক [ 

১১৩ কোন্ ভাষায়? বাংল! [_ ইংরেজী [] হিন্দী 

উদ, [_] অন্যান্য [ 

১১৪ কোন্ বিষয়ে আগ্রহ বেশী? প্রধান খবর [| খেলাধুলা [ 
সিনেমাথিয়েটার [] প্রধদ্ধ [_] 

সম্পাদকীয় [_ চিঠিপত্র [] বিজ্ঞাপন [] 
অন্যান্য [| 

১২ যদি না পড়েন, তার কারণ ঃ 

১২১ সময়াভাব, [] অর্থাভাব [| অনভ্যাস [] অন্যান্য [_] 

২ আপনি কি সাময়িক পত্রপত্রিক। পড়েন? হা [7] না] 

২১ যদি পড়েন: 

॥ ২১১ কিভাবে? নিয়মিত [_] মাঝেমাঝে [& 
২১২ কতখানি? বিস্তারিত [|] আংশিক [_ 

২১৩ কোন্ ভাষায়? বাংলা [] ইংরেজী [] হিন্দী] 
উদ [| অন্যান্য 



২১৪ কি জাতীয়? 
| + ভা | 

১১৫ কি বিষয়ের? 

২২ যদি না পড়েন, তার কারণ 2 

সাপ্তাহিক [] পাক্ষিক [] মাসির [) 
ত্রেমাসিক [3 অন্যান্য _] 
সাহিত্য [.] সিনেমাথিয়েটার [] 

খেলাধুলা [] কারিগরি [] শিল্পকল] [_] 
বিজ্ঞান [] সমাজ বিজ্ঞান [_] 

ধর্মদর্শন [.] অন্যান্য [] 

২২১ সময়াভাব [] অর্থাভাব [] অনভ্যাস [] অন্যান্য [_] 

আপনি কি বই পড়েন? হা[] না [| 

৩১ যদি পড়েন £ 

৩১১ কোন্ ভাষায়? 

৩১২ কোন্ সময়? 

৩১৩ কি বিষয়ের? 

" ৩২ যদি'ন! পড়েন, তার কারণ ঃ 

বাংল। [] ইংরেজী [_] হিন্দী [_] 

উরি [ অন্যান্য [_] 

অবসর সময়ে [ ছুটির দিনে [_] 

ট্রামে-বাসে-ট্রেনে [7 
গল্লোপন্যাস [] সাধারণ সাহিত্য _] 

কবিত। [] ক্রীড়া [] কলা [] 
ধর্মদর্শন [] কারিগরি [_] বিজ্ঞান [_] 
ভ্রমণ ইতিহাস [|] সমাজবিজ্ঞান [| 

৩২১ সময়াভাব [7] অর্থাভাব [] অনভ্যাস [_] গ্রন্থাগারের অভাব [_] 

আপনি কি কোনও গ্রন্থাগার ব্যবহার করেন? হা] না] 

৪১ যদি করেন 

৪১১ কোথাকার গ্রন্থাগার স্থানীয় [অফিসের [_ন্কুলকলেজেরা_ 
৪১২ সেখানে প্রয়োজনীয় সব বই কিপান? হানা] 

৪১৩ কিভাবে ব্যবহার করেন? গ্রন্থাগারে পড়েন্_] বাড়ীতে বই আনেন 

৪১৪ গ্রন্থাগারের কী কী ত্রুটি দেখেন? ত্রুটিপূর্ণ পরিচালন ব্যবস্থা [_] 
লোকাভাব্_] অর্থাভাবা_] অন্যান্য [] 



৪২ 'যি না৷ করেন, তার কারণ £ 

৪২১ গ্রন্থাগার না থাকা [_] দুরত্ব [| টাদার বাধা [| অন্যান্য [| 

কি আপনি কি ন্িন্বখাতে অথব্যয় করেন? হা [না 

৫১ বই কেনায় ঃ নিয়মিত [7] অনিয়মিত [] 
৫২ পক্ত্িকা কেনায় নিয়মিত [] অনিয়মিত [] 
৫৩ সংবাদপত্র কেনায় নিয়মিত [] অনিয়মিত [] 

৬ অধুনা প্রকাশিত বাংল! বই সম্পর্কে আপনার অভি মত 

৬১ বইয়ের সংখ্যা £ পর্যাপ্ত [_] কম [এ 
৬২ বইয়ের মান ঃ সন্তোষজনক [] অসন্তোষজনক [] 
৬৩ বইয়ের বিষয় বৈচিত্র্য £ পর্যাপ্ত 7] কম 
৬৪ বইয়ের মুদ্রণ, কাগজ, বাধাই সন্তোষজনক [_] অসস্তোষজনক 

৭ জাক্ষাকুত ব্যক্তির অন্যান্য মতামত [যদি থাকে] 

সমীক্ষা পরিচালনকারী গ্রন্থাগারের ষ্র্যাম্প তথ্য সংগ্রহকারী কর্মীর সাক্ষর 

[ নাম ঠিকানা সহ ] সাক্ষাতের তারিখ********, * 



জন্রচ্পী বিডি। 
বঙ্গীঘ্ঘ প্রস্থাগাব্র পণ্রিঘদ 

বা্িক সাধারণ সভা। সম্পর্কে পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তের পরিবর্তন 
আগামী ২৭শে মার্চ পরিষদের বাধিক সাধারণ সভ1 (১৯৬৬) হবার 

যে কথা ছিল তার নিম্নলিখিত পরিবর্তন কর। হয়েছে £-- ূ 

তারিখ__ ১৭ই এপ্রিল রবিবার 
সময়--. বৈকাল ৫ট! | 
স্থান__ স্ট,ডেন্টস হল ( কলেজ স্কোয়ার ) 

মনোনয়ন পত্র, বাধিক কার্ধবিবরণী ও সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি পরিষদের 

গঠনতন্ত্র অনুযায়ী স্ভ্যদের নিকট ১৫ দিন পূর্বে পাঠানোর কথা। বর্তমান 
গোলষোগের জন্য তা যথাসময়ে পাঠানো যায়নি বলে তারিখ পরিবর্তন 
করতে হয়েছে । মনোনয়ন পত্র দাখিলের শেষ তারিখ--১১ই এশ্রিল। 
মনোনয়ন পত্র পরীক্ষার তারিখ--১২ই এপ্প্রিল। প্রার্থার নাম প্রত্যাহারের 
শেষ তারিখ ১৩ই এপ্রিল । 

শ্রীবিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায় 
কর্মসচিব 

১৯৩৬৬ 



রঙ্গীন গ্রন্থাগার পরিষদ 
বার্ষিক ছুটার ভালিকা--১৯৬৬ 

ইংরাজী নববর্ষ দিবস 

নেতাজীর জন্মদিন 
ইদ-উঙ্গ-ফিতর 
প্রজাতন্ত্র দিবস 

দোলধাত্র। 
গুড ফ্রাইডে 
চৈত্র সংক্রাস্তি 
বাংল! নববর্ষ দিবম 

মহরম 
রধীঞ্র জন্মদিবস 
স্বাধীনতা দিবস 

জন্মাষ্টমী 
মছালয়া 
দুর্গাপূজা ( যর্জী থেকে একাদশী ) 
লক্মীপৃজা 
কালীপুজ। 

গ্রন্থগার দিবস 

্রীষ্ট জন্মদিবস 

১লা জানুয়ারী 

২৩শে জানুয়ারী 
২৪শে জানুয়ারী 

২৬শে জানুয়ারী 

৭ই মার্চ 
৮ই এপ্রিল 
১৪ই এপ্রিল 

১৫ই এপ্রিল 
২রা মে 

৯ই মে 
১৫ই আগস্ট 

৭ই সেপ্টেম্বর 
১৩ই অক্টোবর 
১৯শে অক্টোবর 
২৮শে অক্টোবর 

১১ই নভেম্বর 

২০শে ডিসেম্বর 
২৫শে ডিসেম্বর 

বিশেষ ভষ্টব্য-ভ্রীপঞ্ষমী ২৬শে জানুয়ারী প্রজাতন্ত্র দিবসে পড়ায় এবং 

গান্থিজীর জন্মদিন ২রা অক্টোবর রবিবার হওয়ায় এ দুদিন এই 

তালিকার অন্তভূক্তি কর! হয়নি। 



গাগা 
বঙ্গীঘ্ঘ গ্রন্থাগার পলিঘপে্র মুখপত্র 
জম্পা্ক _নির্ধলেন্দু মুখোপাধ্যায় 

বর্ষ ১৫, সংখ্য1 ১১ ] ১৩৭২, ফান্ঠন 

॥ সম্পাদকীঘ্পু | 

॥ বিগত দিনের, ব্নানের ও তবিষ্যুতের গ্রন্থাগারিক ॥ 

£তোমায় আমায় মিলে এমনি বছে ধারা”_-রবীশ্রনাথ। 

সেদিন জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রেক্ষাগৃচে বাংলাদেশের গ্রস্থাগারকর্মীদের তরফ থেকে 

জনৈক প্রবীণ ও খ্যাতকীতি গ্রস্থগ।রিককে সম্বর্ধনা! জাপন কর! হল। সম্প্রতিকালে 
কলকাতায় গ্রস্থাগারিকদের উদ্যোগে আয়োজিত আর কোন সভায় এত অধিক জনসমাদেশ 

দ্বটেনি ৷ সম্বদ্ধনার উত্তর দিতে উঠে বহকষ্টে উদগত অশ্রু দমন করে অভিভ্ভৃত বৃদ্ধ গ্রস্থাগারিক 
আবেগকম্পিত কণ্ঠে বলেন যে তিনি জীবনে বছ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে অনেক 

সক্সানই এ পর্যস্ত পেয়েছেন; কিন্তু জীবন সাম়াহে তার আপণ বৃত্তির লোকেদের--নিম্দেনর 
ভাইদের কাছ থেকে পাওয়া! এই সম্মনকেই তার জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্মান বলে বোধ হচ্ছে। 
তার এই উক্তি যখার্থই সত্য। সারা দেশ ধাকে বিবিধ সম্মানে সম্মানিত করেছে কিছু 
'খ্যক গ্রস্থাগারকর্মীর উদ্যোগে অচ্্ঠিত এই সভায় তাঁকে লম্মানদান হয়তো! সমূজে 

বারিবিনদুর অর্ধ্য দেওয়ার নামিল বলে মনে হতে পারে) কিন্ধু যিনি এই সম্মান পেলেন 

এবং ধারা এই সম্মান দিলেন তাদের কারে। কাছেই এট! যোটেই উপেক্ষ নীয় নয়। পণ 
বৃত্তির লোকদের কাছ থেকে পাওয়া! সম্মান যেমন একজনের কাছে শ্রেষ্ঠ সম্মান বলে 

মনে হয়েছে তেষনি নেই দর্বজনবন্দিত ব্যক্তিকে গ্রন্থাগার বৃত্তির লোক বলে সম্মান জানিয়ে 
্রন্থাগারকর্মীরা নিজেদেরই গৌব্রবাদ্িত করেছেন । এট তাদের অন্ততম কর্তব্য বলে বৃতির. 

মুখপাত্র হিসেবে গ্রন্থাগার পরিষদেরও এ ব্যাপারে উ্ভোগী হওয়া খুবই সমীচীন হয়েছে। 
আজ গ্রস্থাগারবৃত্তিকে শ্বদেশে ও বিদেশে একটি মহান বৃত্তি বলে মনে কর! হচ্ছে এবং 

এই বুত্তি অনেকেন্ন নিকট আকর্ষণীয় বলেও বোধ হচ্ছে। পঞ্চাশ বছর কেন, পনের 
ব্ছর আগেও আমাদের দেশে গ্রন্থাগারবৃত্তি এতটা শ্বীকৃতি লাভ করেনি। বিগড় দিনের 

ধর। গরন্থাগারিক কুখেই হোক। ছঃগেই ছোক তার! তাদের কর্মের দিনগুলি আভিক্রম কে 
এপেছেন। আজ হয়তো! অতীত স্থতির অধিকাংধই ভাবের কাছে হুখস্থতি না হলে পিছনে 
ফেলে আস! অতীতকে নিরপেক্ষ দৃিতে €দখ। তাদের পক্ষে লম্ভব। বর্তঘনের গ্রস্থাগারধিকের 

লামনে আজ অনেক লমন্তা। আতুনিক লর্মাজেত পটপরিতর্তদ ঘটছে জন্ভবেগে। প্রস্থাগারের 



৬৮৬ গ্রন্থাগার ৃ [ ফান্ন 

সামাজিক ভূমিকার পরিবর্তন ঘটছে। এই পরিবর্তনের সঙ্গে তাল- রাখ! -.বর্তষানের 
্স্থাগারিকদের পক্ষে কঠিন হয়ে উঠেছে। একদিকে বৃত্ধিগত জটিলতা বৃদ্ধি ও অন্তনিকে 
খাওয়া-পরা, গৃহ, শিক্ষা পত্ধিবার প্রতিপালন, স্বাস্থা, সাংস্কৃতিক জীবন, সামাজিক ও পারিবারিক 
নিরাপতার সমন্তা তাদের কাছে প্রকট হয়ে উঠেছে। গ্রন্থাগারিকেরাও সযাঁজেই বাস, করেন। 
আর এ সকল সমস্যাই সমাজ থেকে উদ্ভুত বলে সমস্যা এড়িয়ে যাবার কোন উপায়ই নেই । আর 
আমাদের অনেক লক্ষাপূরণের সভাবনাই বর্তমানে হুদূরপরাহত। অসংখ্য সমন্তানর্জরিত, 
বর্তমানের গ্রস্থাগারিকদের বৃহদংশ আজ পরাজিতের হতাশা ও আশাভঙ্গের বেদনা বহন করে . 
ঠলেছেন। 

অবশ্থ হতাশা, বাঁধা-বিক্র ও সামগ়িক পরাজগ্নকে অগ্রাহ করে প্রাণবন্ত মাচুষের দল 
অতীতে এগিয়ে গেছে এবং বর্তমানেও যাবে। বর্তমান যুগে যে কোন স্বাধীন দেশে ডাকার 
য্ত্রবিদত আইন-ব্যবলায়ী, শিক্ষক, গ্রস্থাগারিক এবং আরে! বহু বৃত্তির লোকেরই নিজেদের 
সমস্ত :সমাধানের সংঘবদ্ধ গ্রচেষ্টা দেখা যাঁয়। বুততধারীদের সমস্টা আজ আর কোন 
ভৌগলিক গীমারেধার মধ্যে ও আবদ্ধ নয় এবং আজ বৃত্তিধারীদের আস্তর্জীতিক সংস্থারও অভাব 
নেই। আজ বৃত্তির মানোক্নগন, বৃত্তির মর্ধাদাবৃদ্ধি ও বৃতি স্থার্থরক্ষা! তথ। বৃততিধারীদের জীবনের 
মানেয়ের প্রচেই। প্রত্েক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থারই লক্ষ্যের মধ্যে থাকে । 

দীর্ঘকাল পরাধীন থাকার পর আমরা স্বাধীন হয়েছি। আজ নয়৷ ভারতের উপযুক্ত 
গ্রন্থাগারিকের গ্রয়োজন। বিগত যুগ অতীত হয়ে গেলেও তার কিছু প্রত্যক্ষ ফলও আমাদের 
ভোগ করতে হয়। অতীতকে ভূলে গেলে চলেনা, কেননা অতীত চিরকাল আমাদের সঙ্গে 
সঙ্গেই চলে। আর ইতিহাসের অমোঘ বিধানে আজ্গ যা! বর্তমান, কাল ভাই অতীতে পরিণত 
হন এবং অনাগত ভবিষ্যৎ অধিকার করে বর্তমান কালের স্থান। 

মানুষ তার ভবিস্তথকে নিজেই গড়ে । আবার আমাদের সকল আশা-আকাজ্গাই হয়তো! 
এক পুকুষেও পুর্ণ হয়না!) তাই পিত। পুত্রের মধ্য দিয়ে--প্রবীণ নবীনের মধ্যদিয়ে তাদের আশা- 
আকাঙ্গ। পূর্ণ করতে চান। আর ভবিষ্যৎ আছে বলেই মাহ আশায় বুক বাধে । বর্তমানে 
আমরা যে আশ! পুরথ করতে সমর্থ হইন! ত৷ পূরণের জন্ত আমাদের দৃষ্টি নিবন্ধ হয় ভবিস্ততের 
ওপর। আশার কথা, আজ দেশে গ্রস্থাগারিকদের সংখ্যা বাড়ছে। কিন্তু এই বুদ্ধি যদি 
গুণগত না হয়ে কেবল পরিমাণগত হয় তাহলে তা গ্রন্থাগারিকদের় জীবনে বিশেষ পরিবর্তন 
আনতে পারবে কিনা সন্দেহের বিষয়। যেহারে গ্রন্থাগারিকের সংখ্যা বাড়ছে সে তুলনা 

গ্রন্থাগারবৃতির উন্নয়নে সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টায় অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা বেড়েছে কিনা এবং 
পূর্বের তৃলনায় তাঁর! এ ব্যাপারে অধিক সংখ্যায় আগ্রহী হয়েছেন কিনা এটা লক্ষ্য করার বিষধ। 
তবে ভবিস্ততের গ্রস্থাগারিক ষে আরও অধিক সংখ্যায় বৃত্তিগত মেজাছের (70915551029] 
81:16) অধিকারী হবেন ও বৃত্তিগত কর্তব্য (2:9155819291 ৫45 ) সম্পাদনের উপযুক্ত 
হবেন এবং সে কর্তব্য সম্পাদনের অধিকতর স্ুযোগ-স্বিধাও পাবেন এ বিশ্বাস আমাদের, 
স্বাছে। লংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার প্রাণকেন্জর গ্রন্থাগার পরিষদের কার্যকলাপে অংশগ্রহণকারীদের 
সংখ্যাও যে ক্রমশ: বৃদ্ধি পাবে অনাগত দিনগুলির দিকে নেই প্রত্যাখ! দিগ্বেই ছ মর ভাকিয়ে 
থাকব । ৮ 48 রি ক, | 
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জেনসাপ্রাব্রণেক্র গ্রন্থাগাত্রের ক্ষেত্রে স্কুলের 

গ্রন্থাগারের ভুমিকা 
রাজকুমার জুখোপাধ্যায় 

কুলের গ্রন্থাগারের সত্যিকারের কাজ কি তা ঠিকমত জানতে হ'লে, স্কুলের শিক্ষার সঙ্গে 
কুলের গ্রন্থাগারের কাজের কোন সম্বন্ধ আছে কিন! তা জান! প্রয্নোজন; কেবল ভাই নয় 

শিক্ষার জন্ত পাঠ এবং সাধারণ পাঠের জন্ত পাঠ এ ছুটির মধ্যে তফাৎ কোথায় তাও জানা 

প্রয়োজন। আমার এই প্রবন্ধের উদ্দেস্ট, স্কুলের গ্রন্থাগারের সত্যিকারের কাজ কি, এবং 
স্কুলের গ্রন্থ।'গারের স্কুলের শিক্ষার সঙ্গে কোন সব্ঘদ্ধ আছে কিনা তাই দেখান। 

শিক্ষার জম্তে পাঠ এবং পাঠের জন্ত পাঠ এই দুই ধরনের পাঠ এক নয়। শিক্ষার অন্ত 
পাঠ ও পাঠের জন্ত পাঠকে এক করে দেখা হয় বলেই গ্রন্থগারকে শিক্ষা! প্রতিষ্ঠান বলে তৃজ 
কর! হুয়। কিন্ত গ্রন্থাগারের কাজ শিক্ষা দেওয়া নম়। গ্রন্থাগারের কাজ হচ্ছে যারা পড়তে 

চায় তাদের পাঠের স্থযোগ দেওয়া । পাঠের সথযোগ দেওয়া এবং শিক্ষা দেওয়া এ ছুটি এক নয়, 

কেন ত| অমি পরে বলছি। 

স্কুল কলেজের এবং গ্রস্থ(গারের উন্নতির ইতিহাস বিচার করলে দেখা যায় যে এ ছৃটটিট 
সমাজের গ্রয়োজনে সৃষ্ট হয়েছে সত্য কিন্তু দুটির স্থাষ্ইর কারণ ভিন্ন, এবং স্কুল কলেজ সহি হবার 
পূর্বেই গ্রন্থাগারের স্থছি হ'য়েছে এ কথাও সত্য । স্কুলের স্থি হ'বার পূর্বেই গ্রন্থাগারের সথাটীর় 
প্রধান কারণ হ'চ্ছে, সে যুগের মানুষের! নির্ধারিত পাঠ্য অনুযায়ী পাঠ পছন্দ করতো! ন11 
তাদের ধারণ! ছিল এ ধরণের পাঠের ঘ|র! সত্যিকারের জ্ঞানার্জন হয় না। শিক্ষার জন্তেও 

পাঠের প্রয়োজন এবং জ্ঞানার্জনের জন্তেও পাঠের প্রয়োজন কিন্তু শিক্ষার ক্ষেত্রে পাঠের পরিমাণ 
বেগ এবং জ্ঞানার্জনের ক্ষেতে পাঠ হ'লে। গুণাত্বক | শিক্ষার ক্ষেত্রে পাঠে ম্বাধীনত। থাকে না 
কিন্তু জানার্জনের ক্ষেত্রে পাঠের স্বাধীনতা সম্পূর্ণভাবে বজায় থাকে । ফলে জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্র 
যে পাঠ, সে পাঠ সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিগত এবং সে পাঠের প্রয়োজনও সম্পূর্ণভাবে র্যক্িগত। 
শিক্ষার জন্ত ঘে পাঠ ত1 সম্পূর্ণভাবে সমট্টির সঙ্গে সম্বদ্ধযুক্ত । শিক্ষায় জন্কে যে পড়া, ত। পড়তে 
হয় বলে পড়। কিংব। সমাজের গ্রয়োজনে পড়া ৷ নুতরাং শিক্ষার জন্ত যে পড়া তা সামাজিক 

পাঠ এবং ব্যক্তিগত পাঁঠ সম্পূর্ণভাবে অসামাজিক কারণ ৭158 1600016 686 557 655611%)9 
' 19608086107 50110515.  1000105008 ৭৪৮ 116 26 05215 555) 50595 2৪ 

8802009 54611606910) 08816 085) 86 156008০0606 885. 8890১19৮188”--_ অর্থাৎ 

পড়বার সময় সম্পূর্ণ নির্জনতার প্রয়োজন । যে পড়ে, সে কথা কয় না, পৃথিবী থেকে এবং তার 

পারিপাথ্িক ক্ষবন্থ। থেকে সে সম্পূর্ণভাবে নিজেকে গুটিয়ে নেয--সে হখন গড়ে ডখন 
যে সম্পূর্ণভাবে একা! । তার “বাহিয়ের' তখন সম্ূর্াবে মৃত্যু হাঃ তখন থাকে কেবক 

€স “নিজে |. 



৩৮৮ | | গ্রন্থাগার ঁ [ ফান্তন 

শিক্ষার সংজা হচ্ছে, "লু 8৮ 0৫6 1081076 85৪118016 0০ 6৪০1) £606- 

18500 006 01658101860 100016086 ০£ 00০ 0856. এই সংজ্ঞা যদি সত্য হয় 

তা" হ'লে আমর। এ কথা বতে পারি যে, শিক্ষার ক্ষেত্রে সত্য-মিথ্যার কোনই প্রশ্ন 
ওঠে না। ম্বতরাং সে শিক্ষার সঙ্গে ব্যক্তিগত কোন সম্বন্ধ খাকে না। সে শিক্ষা 

আমর! পাই বিগত যুগের উত্তরাধিকার সুত্রে। সেই শিক্ষার ভিত্তিতে যখন আমর! 
চিন্ত। করতে থাকি তখন সে চিন্তা হয় +001015105 5010600106 19006 ৪৫৫- 

৪115 60101010610 00100810108) 05 0০: 05081 আ৪ড 0 001010106, 

তা" হ'লে সে ধরনের চিন্তা আমাদের নিজন্ব চিন্তা বলে মনে হলেও আমাদের নিজগ্য 

চিন্তাধারা নয়। সে চিন্তার আমাদের £২681105'র সঙ্গে কোন সন্বদ্ধ থাকে থাকে না। 
ফলে শিক্ষাই যদি আমাদের চিস্তাধারার একমাজ সম্বল হয় তা হ'লে সারা জীবনই 

আমাদের পরের ধনে পোদ্দারী করে নিজেকে গ্রতারণ! করতে হয়। আমাদের আগের 

মান্থুষের! যে পৃথিবীর হৃষ্টি করে গেছে সেই পৃথিবীর মধ্যেই যদি আমরা আবদ্ধ হয়ে 
থাকি ত হ'লে আমাদের নিজস্ব সত্বাকে পর্যন্ত ভুলে যেতে হয়। অর্থাৎ আমি যে 
আমি” আমি যে "অন্ত নই তা আমরা উপলব্ধি করতে পারি না। এভাবে মানব 

সত্যতার অগ্রগতি হয় না। মানুষ যদি নিজের পৃথিবী স্থষ্টি করতে ন! পারে, উত্তরাধিকার 
সুত্রে পাওয়া লম্পত্তি নিয়েই যদি সে সন্তষ্ট থাকে, সেই সম্পত্তির মধ্যেই মানুষ যদি 
তার জীবনের £681165"র সমুদয় সমস্তার সমাধান পায় তাহলে মান্গষেরও মৃত্যু হয়; 
মাসষের সমাজেরও মৃত্যু হয়। কারণ সমাজ তখন হয় অনড়, অচল। মানব সভ্যতার ইতিহাসে 
এধরণের যুগ আসে নি তা নয়। যেসব ুগকে আমরা স্বর্ণ মুগ বলে আখা দি' সেই 
স্বর্ণ যুগই হ'লে। এই ধরনের যুগ। এ যুগের মানুষ সখী মানুষ, কিন্তু 5৪৫০. কারণ 
তাদের জীবনে সমস্তা নেই, ফলে সম্ন্তা সমাধানের অন্ত শক্তিক্ষয় করার প্রয়োজন 
থাকে না--শক্তিক্ষয় হ'তে থাকে চরিত্রের অবনতিতে, আনন, শ্ফৃত্তিতে। 

শিক্ষার উদ্বেস্তু হচ্ছে মানুষকে সামাঞ্জিক করে তোলা । মাছকে সামাজিক করে 

তোলা মানেই ব্যক্তিকে সমষ্টর অন্বীভূভ করা। এন্প অবস্থায় ব্যক্তি আর 'ব্যক্তি 
থাকে না কারণ সে হয় সমষ্টি। তার চিন্তাধারাও আর ব্যক্তিগত হয় না। কারণ সে 

সমষ্টির অংশ। সমষ্টি যেমন দায়িত্বজ্ঞানহীন, ব্যক্তিও তেমনি দায়িত্বজানহীন। চলতি 
প্রবাদেই আছে--"দশে মিলি করি কাজ, ছারি জিতি নাহি লাজ। অর্থাৎ দশজনের 
একজন হয়ে কাজ করলে নিজেকে প্রতারণ! করার সুবিধা হুম কারণ নিজের কাজের 

জন্তে নিজের কাছে জবাবদিহি করতে হয় না। | 

আধুনিক সমাজের লক্ষ্যই হচ্ছে সমাজের প্রত্যেক ব্যকিকে এক পর্যাবে নিদ্ে 
আসা । যুগ যুগ ধরে মানুষের সমাজ এই চেষ্টাই করে আসছে। কিন্ত সমাজের সে 
চেষ্টা সফল হয় না। যখনই মানষের সমাজ একটা নিশ্চল অবস্থায় এসে পড়ে তখনই 
তার পঙ্তন আসে। কারণ তখনই এমন কতকগুলি ঘটন! ঘটে যার ফাল সমাজের 
মধ্যে আমূল পরিবর্তন আসে । এই পরিবর্তনের যুলে থাকে কয়েকজন খ্বাধীন চিন্তাঈীল 



১৩২৭২] জনসাধারণের গ্রস্থাগারের, ক্ষেত্রে স্কুলের গ্রন্থাগারের ভূমিক। ৩৮৯ 
ব্যক্তি_তারা নিজেকে প্রতারণা করতে শেখে নি। তারাই মানুষের সমানে নতুন 
সমন্তার হাটি করে মাষের সমাজকে আবার গতিশীল করে। মানুষের পৃথিবীকে 
নতুন রূপ দেয়। | 

এত কথা বলার পর প্রশ্ন উঠতে পারে, তাহ'লে কি শিক্ষার কোনই প্রয়োজন নেই? 
শিক্ষারও প্রয়োজন আছে কিন্তু তা ব্যক্তিগত প্রয়োজনে নয়, তা সমাজের প্রয়োজনে ।' 

প্রাচীন যুগে এ প্রয়োজন ছিলনা । তখন সমাজের চাহিদা ছিল দরল; ফলে মানুষের জীবনেও * 
জটিলতা! ছিলনা। মানুষের সভাতার ক্রমবিবর্তনের ফলে কৃষ্টি কেন্্রীভূত হ'তে থাকল, 
ফলে জনসংখ্যাও কেন্দ্রীভূত হলো। বিজ্ঞান ও ৭:6০12010£5-র উন্নতির ফলে শ্রমবিভাগ 
দেখ] দিল। মানুষের জীবনের সমস্যাও বৃদ্ধি পেতে থাকল। ফলে আজ বিশেষ কোন এক- 

ধরণের শিক্ষ৷ ন1 পেলে ব্যক্তির পক্ষে সমাজের অঙ্গে স্থান করে নেওয়া সম্ভব হয় না। সুতরাং 

শিক্ষার প্রয়োজন দেখ! দিল। মানুষের গ্রয়োজনে সমাজের হৃষ্টি হয়েছিলো এখন সমাজের 

প্রয়োজনে মানুষ গড়ার প্রয়োজন দেখা দিল। সমাজের অঙ্গীভূত না হ'তে পারলে ব্যক্তিকে 
আর জায়গা দেওয়। সম্ভব হ'লোনা। 

দলের গ্রন্থাগার রাখ! প্রয়োজন কিন্ত কেন? পাঠ্য অন্থযায়ী পাঠ প্রস্তুত করবার জগ্ঘ 
শিক্ষক মহাশয়ের! রয়েছেন) গৃহশিক্ষক রয়েছেন? পিতামাতা রয়েছেন এবং রয়েছে পাঠ্য 
পুস্তক। তাহলে গ্রন্থাগারের আবার প্রয়োজন কিসের? ছাত্রের যখন সমাজের প্রয়োজনে 
পড়ছে তখন যা তাদের শেখান হচ্ছে বিনা প্রশ্কে তারা তা শিখছে । একবারও তখন তারা 

প্রশ্ন করেনা দুই আর ছুয়ে কেন চার হয়। “রাম বড় স্থবোধ ছেলে সে যাহা পায় তাই 
। খায়”--এ কথা৷ যখন তাদের শেখান হয়, রাম গাঁজা গুলি চরস পর্বস্ত খায় কিনা ছাত্রের! 
একবারও সে প্রশ্ন করেনা | তথন গ্রন্থাগার এ শিক্ষার মাধ্যমে কি কাজ সম্পন্ন করতে পারে? 

ছাত্রকে পাঠ্য পুস্তক সরবরাহ করা স্কুলের গ্রন্থাগারের পক্ষে সম্ভব নয় খুব জোর শিক্ষায় সাহায্য 
কারী কয়েক খানি 26:2:206 0০০01] গ্রন্থাগারে রাখা যেতে পারে। তাহলে ছাত্রের! স্কুলের 

্রশ্থাগারে কেনই বা আসবে। এবং কি বই পড়তে আসবে? তাদের এই বাড়তি পাঠের 
উদ্দেশ্ট ব| কি হ'বে। আর পড়তে শিখলেই ব1 ছাত্র পড়বে একথাও কিছু সত্য নয়। | 

গুলের পাঠের চরিত্র কি তা আমরা বলেছি। গ্ষুলের শিক্ষায় বাধ্যবাধকতা থাকে; 

দুলে পড়া সমাজের একট। রীতি তাই সকলে স্কুলে যায়। এ অবস্থায় পাঠে ম্বাধীনতা থাকেনা 
€এবং ব্যক্তিগত রুচিরও কোন মৃল্য থাকেনা। ফলে স্কুলের শিক্ষায় ছাত্রদের পাঠ অভ্যাসে 
( 868. £606210 816) দীড়ায় না স্কুলের গণ্ডি পায় হলেই ছারা বইয়ের সঙ্গে 'সবদ্ধ 

চুদবে দেয়। মনন্ততখের দিক থেকে এরূপ হওয়াই ম্বাভাবিক। কিন্তু পাঠ যদি মম্ূর্ণ 
স্বাধীরভাবে হয়, পাঠ যদি ব্যক্তিগত রুটি অন্যায়ী হয়, পাঠের হধ্যে ষ্দি কোন বাধ্যবাধকতা ' 

না খাকে ভাহ'লে বইয়ে সঙ্গে যে পরিচয় হয় সে পরিচয় সহজে ভোলা যায় না। কারণ 

তাতে বইয়ের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্বন্ধ হয়। সে সম্বন্ধে মান্ুঘৈর “ভিতর” গড়ে ওঠে এবং' 

ব্যক্তিগত সন উপলব্ধি হয়। 



৩৯৯ গ্রন্থাগার . . [ফাণ্তীন 

শিক্ষকদের লঙ্গে ছার সম্বন্ধ এবং লেখকের মজে পাঠকের সন্বন্ধ'এক নয়। শিক্ষক 

শিক্ষান্ন সভার যখন নিয়েছে তখন গাঠাপুস্তকের মাধ্যমে লে শিক্ষা দিতে বাধ্য। ছাজও 

গাঠ্য পুস্তক পড়তে বাধ্য কারণ নে শিক্ষ! নিতে এসেছে। ্ 

লেখক কিন্ত ইচ্ছে কলে লিখতে পারে নাও লিখতে পারে। পাঠক তেমনি ইচ্ছে 
করলে গড়তে পারে না৪ পড়তে পারে। স্থুতরাং লেখক এবং পাঠকের মধ্যে যে সম্বন্ধ সে 

সম্বদ্ধের মধ্যে কোন বাধাবাধকত নেই, তা সম্পূর্ণভাবে 8:৪6816088. কোন পাঠ্য পুস্তকের 

লেখককে সত্যিকারের লেখক বল! চলেনা । লেখক বলতে একখানি বইয়ের হৃষ্টি বর্তা। 
স্ব তখনই সত্যিকারের হুটি হয় যখন হৃষ্ট বস্তকে অষ্ট থেকে আলাদা করে দেখা হয়ন] |. 
একই শ্রেণীর কোন একখানি পাঠ্যপুস্তক যে কোন লোক লিখতে পারে কিদ্ধু রবীন্দ্রনাথের 
*্নষ্টনীড়') রবীন্দ্রনাথ ছাড়। আর কেউ লিখতে পারবেনা, বা নষ্টনীড়ের স্থান আর কোন বই 

অধিকার করতে গারবেনা। কিন্তু একখানি ইতিহাসের বইয়ের স্থলে অন্ত এক খানি 

ইতিহাসের বই একই কাঙ্জ করতে পারে। সেই জন্যে সত্যিকারের ক্তিকে পাঠক যখন 

সুরু থেকে শেষ পর্বত সথ্টি করতে থাকে, তখন তার মন কট্টর আনন্দে পরিপূর্ণ হ'য়ে ওঠে। 
বইখানিকে হৃত্টি করতে করতে সে নিজেকেও হুত্টি করে। যখন সে পড়ে, বাহিরের কোন 
গ্রন্তাব তার উপরে পড়েনা । তখন থাকে পাঠক “নিজে” এবং পুস্তকের অন্তর্গত পৃথিবী। 

গ্ুলের কাজ কি এবং পাঠ্যপুস্তকের লঙ্গে ছাত্রদের সম্বদ্ধকি তা বল! হ'ল। এখন 

দেখ] যাচ্ছে দ্ুলের ক্ষেত্রে, অস্ততঃ শিক্ষার সঙ্গে ছ্ুলের গ্রন্থাগারের বিশেষ কোন সম্বন্ধ নেই। 

গুলের গ্রন্থাগায়ের কাজ ছাত্রদের সঙ্গে পুত্তকের ঘনিষ্ঠ সঘন্ধ ঘটিয়ে ছাদের মধ্যে পাঠ 

অন্যান দাড় করান। তা করতে গেলে স্কুলের গ্রন্থাগারে ঘে সকল বই থাকবে তা হবে 
ছাত্রদের চাছিদ। অনুযায়ী । শিক্ষার চাহিদা অন্থযায়ী নয়। গ্রন্থাগারে এসে ছাত্রের 

যেসব বই পড়বে তাঁর মধ্যে কোন বাধ্যবাধকত| থাকবে না। সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে 
ছাত্র বই বেছে নেবে। এই ভাবে ছাত্ররা আপন! থেকে বুঝতে পারবে তারা৷ বই থেকে 
কি পেতে পারে, কেন তাদের বই পড়। দরকার। ক্রমশঃ বই পড়। তাদের অন্যাসে গাড়িয়ে 
যাবে এবং স্কুলের গণ্ডি পার হ'য়েও তারা বই খুঁজে বেড়াবে। 

জনসাধারণের গ্রন্থাগারের একমাত্র কাজ হচ্ছে জন-সাধারশের সাধারণ পাঠের চাহিগ। 

যোগান। কিন্তু পাঠের ক্ষমতা জন-সাধারণ যেখান থেকে অর্জন করেছে, সেখান থেকেই 
পাঠ যদি অভ্যাসে না দাড়ায় ত1 হলে সাধারণ পাঠের ক্ষেত্রে, জন-সাধারণের গ্রন্থাগারের আর 
ফোন কাজই থাকে না। জন-সাধারণের গ্রন্থাগার হয়ে দীড়ায় একট। [76017081307 02065 
স৮য্টা এই প্রস্থাগারের ফার্ধক্ষেত্রের একট! ক্ষুদ্রতম অংশ এবং যেট। চলে! বিশেষ গ্রন্থাগারের 

(5789181 115:81168) কাজ । 

স্ব থেকেই ছাদের জন-সাধারণের গ্রচ্থাগারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া দরকার এখন 
কি জন-স'হারণের গ্রন্থাগারে খুলের ছাত্রদের পড়বার জন্ত আলাঘ। ব্যবস্থা করা দয়ঝার। এ 

. ফখা মনে রাখতে ছবে যে দেশে শিক্ষায় বিস্তার হ'চ্ছে। নির়ক্ষয়তা যখন, ধমছে ত্ধন জন" 



১৬৭২] জনসাধারণের গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে স্কুলের গ্রন্থাগারের ভূমিকা ৩৯১ 

সাধারণের গ্রন্থ'গারে পাঠকের সংখ্য। বাড়ান সম্ভব কিন্তু সে ভার জন-সাধারণের গ্রন্থগার়ের 
নয় সে ভার কুলের গ্রন্থাগারের | “05 ০৬1. 16৯ 1৪ (586 006 0£ 0১৫ 101200008 

০৫ 66 00110 1102815 13 4১1108 80910 96 60 10110 00 10888 60008 000 
0:09808100368 05 01:0510178 7০08 ০0৫6 5811 (5065) 5০ 0086 1:86 088 0661 

1681070 10 ৪0016 800080100 0185868 18 006 1017)601916]5 101806660 00:0081) 
180] 0 169011)6 02980611818 ([006800 : 10661000767 ০0 110181165 11) 

£6005, 106 [65080 56001081) 1 জনশিক্ষার ক্ষেত্রে উপরিউক্ত মন্তব্য যেমন 

গ্রযোজা তেমনি এ একই যন্তব্য স্কুলের গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রেও প্রযোজা। কারণ বারা নতুন 
গড়তে শিখেছে তাদের জন্তু ছুলের গ্রস্থাগারে যথেষ্ট পরিমাণে লষ রকমের বই ন রাখলে তাদেষ 

পড়বার প্রেরণা সম্পূর্ণ কর! সম্ভব হবে না। কেবল তাই নয় “509০9000199 ০৪080 

03 17) 41108 006 1380 46110810500 10016581156 01১6 ০0100600102 06676610 

80108007 800 আ1)86 ০০৪11 16241076 1১910 -হৃতরাং শিক্ষা পেলেই ষেপাঠ 

অভ্যাসে দাড়াবে তা ঠিক কথা নয় এবং খুল থেকে পাঠ অভ্যাসে দীড়ায় ন! তার কারণ "০18 ॥ 

06080086110) 50170015 2170 20016 01989563 006 1650106 1)810101310706 90160161013 

00:31:60” | কুলের গ্রন্থাগারের এটা ষে একট! প্রধান কাজ তা আমরা সবিস্তারে বলেছি। 

কুলের গ্রন্থাগার সম্বন্ধে আমর! যত কথাই বলিনা কেন, এবং স্কুল ও জনসাধারণের গ্রন্থা- 
গারের যত উন্নতি করবার চেষ্ট! করিনা কেন, গ্রন্থাগায়কে শিক্ষার উদ্দোশ্ের সঙ্দে এক করে 

দেখলে ুলের ও জনসাধারণের গ্রন্থাগারের কাজ সত্যিকারের কি তা আমর মোটেই বুঝতে 
পারব না। পাঠের অভ্যাসের সঙ্গে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং ব্যক্কিত্ব ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত 

ও 

এবখা তুললে গ্রন্থাগারের মহান উদ্দেশ্তের সঙ্গে আমাদের সম্যক গরিচয় হবে ন|। 
যুগ যুগ ধরে আমরা উত্তরাধিকার স্থত্রে যে সম্পত্তি পেয়ে আসছি যদি তাকেই সম্বল কয়ে 

জীবন-যাজ| সম্পূর্ণ করতে প্রয়্ান করি তা'হলে মানুষের জীবনে আর কোন £681105 থাকেনা 
অথবা ব্যক্তিগত 168110ৈ-কে উপলব্ধি করতে দেওয়াই গ্রন্থাগারের কাজ। সমাজ যেখানে 
এক্ধ ছাচে মানুষ গড়তে চাইছে, সমাজ যেখানে ৪8৪11-র প্রচার করছে অথচ তার লক্ষ্য 

হজে 88806:3859-এর দিকে সেখানে গ্রন্থাগারের কাজ হ'চ্ছে ০08066180€ করা এবং পুতুল 
না গড়ে মানুষ গল়্বার চেষ্ট। করা--কিস্ত এর মূলে রয়েছে স্কুলের গ্রস্থাগার | 

সথতরাং স্কুলের গ্রন্থাগারের দিকে নজর না! দিয়ে, অন্ততঃ অচুরত দেশে, জন-সাধারণের 
গ্রন্থাগার গড়ে তোলবায় চেষ্ট। করা__ঠিক গাড়ী না কিনে ঘোড়া কেনার মত। ঘোঁড়াকে 
দানা-পানি ধাইয়ে যেতে হবে। তাকে গাড়ী যে কবে টানতে হ'বে তার কোন ঠিক নেই। 
আমাদের দেশে ঘে সব গ্রন্থাগার গড়ে উঠছে তা য়ে কেবল খরচ করে ঘোড়া পোষা হ'চ্ছে তা 
0568০০-র উপরিউক্ত যস্তব্য থেকে বেশ বোঝা যাঁয়। 471০8 ও ভারত উত্তয় দেশই 

অঙ্থ্মত দেশ। যে অর্থ জন-সাধারণের গ্রন্থাগার গড়ে ভোলবার জন্ত খরচ করা হচ্ছে যদি 
তায় একট। নগন্ত অংশ স্কুলের গ্রন্থাগায়ের উপ্নতিকল্পে খরচ কর! হ'তে! তা হ'লে জনসাধারণের 
্র্থাগারের ভবিহাৎ উজ্জল হায়ে দেখ। দিত-স্এমন ধেয়াটে হ'তে না। 

85 হি01৬ ৩ 90100০01 140518765 15 05৩ £1614106 550115151:57155 
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উচ্দমাপ্রযামিক বরিদ্যালছ্ক গ্রন্থাগার 
চঞ্চলকুমার সেন 

মানবজীবনের একট] উল্লেখযোগ্য সময় বিষ্ালয়ে পঠন-পাঠনের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত 
হয়। প্রাথমিক পর্যায় থেকে শুরু করে উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করতে করত্তে 
শিশু বালকে পরিণত হয়, বালকাবস্থা থেকে ধীরে ধীরে বয়ঃসদ্ধিতে উপনীত হয় এবং বয়ঃসন্ধি 
গণ্ডী পেরিয়ে যৌবনের দিকে এগিয়ে চলে। উচ্চমাধামিক বিস্তালয়ের পাঠ শেষ করতে 

সাধারণতঃ ১৬ বছর পার হয়ে যায়। আমাদের প্রাজ্ঞ পণ্ডিতদের মতে এ বয়সটাই প্রাপ্ত 

বয়ক্কের মানদণ্ড। “প্রাপ্তে তু যোড়শে বর্ষে পুজমিত্রব্দাচরেং” অর্থাৎ ১৬ বছর বয়সে মাচুষ্ 

প্রাপ্তবয়স্ক হয় এবং এঁ সময় থেকে সে যদি পুত্রও হয় তাহোলে তার সাথে বন্ধুর যত, মিত্রের 
মত ব্যবহার কর! উচিত। 

স্ব সময়ের মধ্যে মানষের এই ক্রুত পরিবর্তনকে স্থিতপ্রাজ্জ শিক্ষাবিদের 

বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে ছাত্রছাত্রীদের 
বয়লের এবং মনের পরিবর্তনকে মনোবিজ্ঞানীর দৃষ্টি নিয়ে বিশ্লেষণ করে শিক্ষককে 
শিক্ষাদানে তৎপর হতে হবে। বালকত্বের গণ্তভী পেরিয়ে ছাত্র যখন বয়ঃনন্ধিতে উপনীত 
হয় তখন তার মধ্যে একটা প্রচণ্ড অহ্সন্থিংসা দেখা দেয়। এমন অনেক তত্ব ও তথ্য 

তখন সে জানতে চায় য! তাঁর নিয়মিত পাঠযক্রমের পর্যায়ে পড়ে না এবং শিক্ষকদের 
কাছ থেকেও সব সময় সাহাধ্য নেওয়৷ সম্ভব হয় না। আর এই কারণেই শুধুষাত্র 
পাঠাক্রমের মধ্যে শিক্ষককে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত নয়। জীবনের সর্বালীন উন্নয়নের জন্ত, 

পাঠ্যক্রম বহিদ্ূ্তি অনেক বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের প্রয়োজনকে আজ আর কেউ অন্বীকার 
করেন না। চুহত৪-০810150151 2০051068 এর ব্যবস্থাও তাই আজ বিদ্যালয় 

শিক্ষার অন্গন্বরূপ হয়ে দাড়িয়েছে । আর পাঠাক্রম অনুযায়ী ও পাঠ্যক্রম বহিভূতি. বিষয়ে 
জান অর্জনের ুবিধার জন্য গ্রন্থাগারের গ্রয়োজনীয়তাকেও আজ সবাই স্বীকার করে 

নিয়েছেন। | 

স্বাধীন ভারতের প্রথম মাধ্যমিক বিভ্ভালয় কমিশনের চেয়ারম্যান শ্রীলক্ষণগ্থামী 
মুদলিয়র তার রিপোর্টে এ বিষয়ে যে মন্তব্য গ্রকাঁশ করেছেন তা নিয় $-- 

“মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার 'মান অত্যস্ত হতাশাব্যপ্তক । পাবলিক সান্তিস কমিশন: 

ও অন্তান্ত পরীক্ষার ফলাফল দেখলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয় যে আমাদের 
ছাজদের মধ্যে সাধারণ পাঠপ্পৃহা বাড়ানোর দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া আবশ্তক) আর এই কাজের, 
জন্ত- নর্ধাঞ্রে প্রয়োজন” 16 6809115550606 946. 80066178206 82৫ 626০045৩ 

10897 86:855”. 
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ভারত সর কারে ভাশনাল কাউন্সিল অব এডুফেশনাল রিসার্চ এও েঁণিংএর পক্ষ থেকে 
কলকাত। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টযাটিমটিকাল ডিপার্টষেন্ট পশ্চিম বাংলার শতকরা ৬* ভাগ উচ্চ- 
মাধ্যমিক বিদ্যালয় সার্ভে করে সম্প্রতি “50068010081 [৪০1116168 4811816 10. 056 

[718061 960000815 3০190013 10 ৬৬6৪ 367£81 (1963-64 ) নামে রিপোর্ট প্রকাশ 

করেছেন। এই রিপোর্টে গ্রন্থাগারের বিষয়ে বল! হয়েছে ২__ 
,,১৫শ26 11015 06 ও 8০001 1095 96 16881067 25 21900)61 15062% 0£ 

ড৪০1১106 1৪506110165. হাতে ৪০0০০ 81100]0 70059659 ৪ %611-600160 

11018152156 5০100011102 5100010 0085658 8০৬18] 00165 0 6201 0: 

05০ ০০০10 £2602000960060. 05 0) 90814 ০ 98০000815 চ.00008500, 10 

৪0016190090 79915 01 16165161506 ৪150 06161 10015 01 £136181] 1761656 00 
৪61001005, 90006050 51)0010 72 21500015860 60 06ড6100 0)6 15818 ০0: 
6606181 1680106 200 65615 6016 51901010106 10806 60 100002 0176 5000610 

00 056 006 8০1)001 1101215 0:026115. 01 ৪]] 0১16 1615 1060685881৩ 00 

৪000106 2 1016 61006 2170 €1810960 110181181) ড/1)0 ছ1]1] 9৪ 01806 107 

0058186 0 00০ 1101815, 70176 5000001 110185 51010 108 8০00100098060. 113 ৪. 

502010105 10007. 111)016 51)0810 6 561981006 06110000056 0£ 1101815 ৮5 
৪00155 17 06 801)001 00016. 

মুদলিয়র কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলা দেশে একাদশ শ্রেণীর উচ্চ মাধ্যমিক 
বিষ্ালয় গরতিষ্ঠিত হয়েছে; এই সব বিদ্যালয় গ্রন্থ।গারের জন্ত পুস্তক ক্রয়ের উদ্দেস্তে এককালীন 

অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা করেছেন পশ্চিমবঙ্গের মাধামিক শিক্ষা! পর্যৎ। এ টাকায় পর্যৎ 

: অনুমোদিত সমস্ত পাঠপুস্তক ও রেফারেন্স এবং অন্যান্ত পুস্তক ক্রয় করা সম্ভব নয়। যেটুকু 

, বা সম্ভব তাও হয়ত অনেক বিষ্ালয়ে সংগৃহীত হয়নি। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের অবস্থা এ 
বিষয়ে মোটেই আশাগ্রদ ন্ম। 7200০860791 [77801116165 £১5৪11216 10 0১6 [7181561 

98০0০5815 9০190013 10 ৬০৪৫ 9608৪1-এ এবিষয়ে বল! হয়েছে 2৭৭56 51688610 

168810178 1101815 56805 15 0156 10 10181 1681008 08100018115 21 

160)006 81689, 026 00110 0 0055? 800 61115? 80100018 10085688 0201 10816 01 

1658 ০0 6636 20৫ তি 00905 1:6002010610460 05 006 80810 ০0: 

96০0508:5 ঘ.00০8€101.. 

বন্ধীয় গ্রন্থাগার পরিষদ থেকেও বিষ্ঠালয় গ্রন্থাগারের বিষয়ে অন্থসন্ধানের চেষ্টা কর! 

হয়েছে। পরিষদের কোযাধাক্ষ ও বিস্তালয় গ্রন্থাগার উপনমিতির সম্পাদক শ্রীগুরুদাস 

বন্দ্যোপাধ্যায় সর্বশেষ প্রচেষ্টায় পশ্চিমবঙ্গের প্রধান শিক্ষক সমিতির সহায়তায় ২২৭৭টি 

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বিস্ঠালয়ে মুদ্রিত প্রশ্নাবলী পাঠিয়েছিলেন । ২২৭টি বিদ্ভালয়ের 
মধ্যে মাত্র ৯৩টি বিস্তালয় থেকে উত্তর এসেছে। এর থেকে বিষ্ভালয় কতৃপক্ষের গ্রন্থাগারের 

প্রতি এ্দানিন্তের কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়) অন্বগ্রহ করে যে সব বিদ্যালয় প্রপ্নাবলীর 

উদ্ধর পাঠিয়েছেন তদের উত্তর বিশ্লেষণ করলে জানা যায় অধিকাংশ বিস্ঠালয় গ্রন্থাগারেই 

বইয়ের অভাব, বই রাখবার স্থানের অভার ও সর্বনময়ের জন্ত শিক্ষণপ্রাধ এন্বাগারিকের 



৩৯৪, গ্রন্থাগার [ ফান্ধন 

অন্ঠাব। উপরিউজ বিবরণের সে 85081500591 08০111669 4১৪1181516./0 1135 [258961 
98০050815 5৫180015 &) ড/65: 8৩০89] এর গ্রস্থাগ্রার বিষয়ক বিবরণের অনেকখানি মিল 

খুঁজে পাওয়া যায়। এছাড়াও বয় গ্রন্থাগার পরিষদে প্রা উত্তর থেকে জানা যার বিভ্ভালয়ের 

ছারছাত্রীরা নঘু সাহিত্যের প্রতি ( অর্থাৎ গল্প, উপন্তাস, গোয়েন্দ! কাহিনী ইত্যাদি ) বিশেষ 

ভাবে আকৃষ্ট । 

অনেকেই মনে করেন ছাত্রছাত্রীদের লঘু সাহিত্যের প্রতি অগরাগ শিক্ষার প্রধান 
অন্তরায় ত্বরনপ। এই ধরণের সাহিত্যের গ্রতি অতিরিক্ত অনুয়াগ অবশ্বই ক্ষতিকারক কিন্ত 

সাঁধারণ অনুরাগ মোটেই ক্ষতিকারক নয়। উপরস্ধ পাঠম্পৃহ1 বাড়ানোর পক্ষে সহায়কও বলা 

যেতে পারে। ডঃ জনসন বই পড়তে ভালবাসতেন । তাঁর জীবনী থেকে জানা যায় যে, কোন 
বই হাতের কাছে গেলেই তিনি পড়ে ফেলতেন কিন্তু সব বিষয় মনে রাখবার চেষ্ট] করতেন না । 

যে সব বই থেকে যথেষ্ট শিক্ষনীয় বিষয় পেতেন সেগুলোই মনে রাখবার চেষ্টা করতেন, বাৰ্কি 
গুলো তাড়াতাড়ি ভূলে যেতেন। নিজের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে সাধারণ গাঠকদেরও তিনি এই উপদেশ 
দিয়ে গেছেন। এই উপদেশের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে পাঠাভ্যাস বাড়ানো; আর এই পাঠাত্যাস 

বাড়ানোয় লঘু সাহিত্য পাঠও যথেষ্ট সহায়তা করে। ন্বগাঁয় মুলিয়র এ বিষয়ে তীর রিপোর্টে 
বলেছেন ১৮৮ 

৯৯076801016 01001016510 591606100 51500101006 06 006 6৪- 

01615 0৮1) 1068. 01 1990 0005 006 500061)05 10080 1680 006 0061 0800181 
8180 0350001981081 106616505. [6 00৫5 661 00016 86080060৪6৪ 28:04 

০818: 98 00 5000165 01 ৪80৬6190116, 01 (18618 01 01081801165 0: 6৬6৪ 

08650100800. 511006, 00615 18100 10801610810 101 10:6108 61060 00 16584 

০০০05 ০01 185570 01: 06116 16006151--), 

চ.11০8610081 780০1116165 £582118016 10. 06 1715061: 92০05081 9010001 ' 
15 /650 9617821-এও বল! হয়েছে -- 

**,5600606 500010 06 10000318660 0০ 06610) 0116 198016 01 860৬ 

181 058018 804 5৮65 5601৫ রি ৮6 1806 6০ (3৫/০৫ 006 500৫606 00 
386 605০ ৪8০1)০০1 1101781:৩ 0:02061]5 -:. 

এখন প্রশ্ন হচ্ছে পাঠাভ্যাস নি যাবে কি তাবে 1 ছাত্রর৷ বদি পড়বার যত 

অধিক সংখ্যক বই পাদ তবেই ত তাদের পাঠাভাাস বাড়বে? গ্রন্থাগারে পড়বার জন্য যদি 
তায় উপযুক্ত সময় পায় তবেইত ভারা গ্রন্থাগারকে সাধ্যঘত কাজে লাগাষে? পাঠবক্ষে বসে 
হি ভার। পড়বার সুযোগ পায় তবেই ত তার! গ্রন্থাগারের গ্রতি অনুরক্ত হবে? 

উপরের রিপোর্টে. এবিষয়ে বল! হয়েছে যে গ্রামাঞ্চলের এক তৃতীয়াংশ উচ্চমাধ/মিফ 

বিষ্ভালয়ে মধ্য শিক্ষা পর্যৎ অনুমোদিত পাঠ্যপুত্তক, রেফায়ে্স ও স্ান্ঠয পুশুকেয অর্ধেক 
'অখবা তারে! কম আছে। পাচ হাজারেয় উপর বই আছে যা আটব্রিশটি বালফ বিষ্ভালয় 
এখং নয় বালিক! বিদ্যালয়ে (এর মধ্যে উনিশাট কলকতায়)। পশ্চিম বাংলার এক পঞ্ধধাংশ 
বিগ্ভানয়ে বইদ্দের সংখ্যা এক হাজাধেরও কম। বেশিয় ভাগ বিদ্যালকে গ্রন্থাগার রাগে 
ধাবহার করবার জন্য ২৫, স্বয়ায় ফুটের একটা ঘর়ও নেই। এছাড়াও অধিকাংশ বিউালগে 
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গ্রন্থাগার ব্যবহার করবার জন্থ ফুটিনে একঘণ্টা সময়ও ছাত্রদের দেওয়! হয়নি । এর পরেও 
আছে সর্ব সময়ের জন্ত শিক্ষণপ্রা্ধ গ্রস্থাগারিকের অভাব । এ রিপোর্টের মন্তব্যে বল! হয়েছে £-- 
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পশ্চিমব্জ সরকার উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গ্রস্থাগারিক নিযুক্ত করবার জন্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করেছেন এবং একট বেতনক্রমও ঠিক করে দিয়েছেন। এই বেতনক্রমে বল! হয়েছে যে 
সব বিষ্ালয়ে দশ হাজারের উপর বই আঁছে সেখানে গ্রস্থ।গারিক যদি গ্রাজুয়েট ও ডিপ, লিব 
হন তাহলে তাকে ২** থেকে ৪** টাক! বেতন দেওয়া হবে। এ একই শিক্ষণগত যোগ্যতার 

অধিকারী গ্রস্থাগারিক যে সব বিষ্ালয়ে দশ হাজারের কম বই আছে সেখানে বেতন পাবেন 
১৬* থেকে ২৯৫ টাক1। ধারা ইন্টারমিডিয়েট পাশ এবং যণদের গ্রন্থাগার বিজানের 

অনুমোদিত সার্টিফিকেট আছে, দশ হাজারের কম পুস্তক সম্ঘলিত বিদ্যালয়ে তার! নিযুক্ত হলে 

তাদের বেতন দেওয়! হবে ১১৫ থেকে ১৮৫ টাকা। ্ 
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10 ড/95% 367681-এ দশ হাজারের অধিক পুস্তক সম্বলিত একটিও উচ্চমাধ্যমিক বিষ্ঞালয় 

রস্থাগারের উল্লেখ নেই। এ থেকে ধরে নেওয়া যেতে পারে অদূর ভবিস্ততেও কোন, 

বিষ্ভালয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকই ২** থেকে ৪** টাকা বেগুন পাবার অধিকারী হবেন না। 

এই রিপোর্ট থেফে আমরা আরে! জানতে পারি যে কলকাতার বালক ও বালিকা বিদ্যালয় 

এবং হাওড়ার বালক বিদ্যালয় ব্যতীত মাত্র শতকরা দশভাগ বিদ্যালয়ে সর্ব সময়ের জন্ত 

্রস্থাগারিক আছেন। যদিও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই বেতনক্রম যথেষ্ট আশাগ্রদ নয় 

তাঁহলেও সরকারের অনুমতি থাক] সত্ত্বেও এত অধিক সংখ্যক উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সর্ব- 

সময়ের জন্য শিক্ষণ প্রাপ্ত গ্রস্থাগারিক যে কেন নিযুক্ত কর হচ্ছে না এটা আমরা বুঝতে 

পারছিন]। 
পশ্চিমবঙ্গের উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে শতকর1 ২* ভাগ বিদ্যালয় গ্রন্থাগারে 

বইয়ের সংখ্যা এফ হাজারেরও কম। গ্রন্থাগারের জন্ত পুস্তক সংগ্রহের বাঁপারে বিদ্যালয় 

ক্ঠুপক্ষের বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া আবশ্তক। বছরের প্রথমে যে সেসন ফি আদায় করা হয় তা 

থেকে গ্রন্থাগারের জন্ত কিছু ঘই অনেকেই চেষ্টা করলে কিনতে পারেন। এছাড়াও বই দান 

করবার জন্ত যদি প্রাক্তন ছাত্রদের কাছে কতৃপক্ষ আবেদন জানান তাহলেও কিছু ফল পাওয়া 

যেতে পারে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং মধ্যশিক্ষা পর্যৎ যদি এ বিষয়ে দৃষ্টি দেন এবং 
বাঁংসগ়িক অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা! করেন তাহলেও এ সমন্যার কিছুটা সমাধান হতে পারে। 
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্রিদ্যাজগ্নে ত্রইল গ্রন্থাগাব্রেব্র ভূমিকা 

বিমলচজ্ঞ চট্টোপাধ্যাক় 

ঠৈচিজ্রাময় এই পৃথিবী । নিত্য নতুন রঙের খেল। চলছে অহরহ, ঘটছে কত বিদ্ময়কর 
ঘটনা । তাই আমরা অবাক বিম্ময়ে তাকিয়ে থাঁকি এর বিচিন্রতার দিকে-_-আকণ্ঠ পান কক্পতে 
চাই এ ধরার রূপ, রস+ গন্ধ। নিজের চোখে দেখতে চাই, যাচাই করতে চাই নিত্য নতুন 

ঘটনার ইতিহাসকে । কিন্ত দৃষ্টিহীনদের কাছে এ জগত অদ্ধকারাচ্ছন্ন। বহিদৃষ্টি তাদের কাছে 
প্লভাহীন-_-তাই অস্তরদৃষ্টি দিয়েই তার! চায় অজানাকে জানতে । কিন্তু জানার যে সহজ 
উপায় ছাপার অক্ষর বা লেখা যা সাধারণে খুব সহজেই আয়তে এনে নিজের জ্ঞানভাগার পুর্ণ 
করে তোলে-_-সেই লেখ!ও দৃ্টিহীনদের কাছে দুর্বোধ্য। তা বলে অদৃষ্টের হাতে ভাগ্যকে সপে 
দিয়ে নিশ্চিত নেই আমাদের জগৎ | তাই জ্ঞানের আলোক যাঁদের কাছে ছিল আপাতরুদ্ধ 

তাদের সামনেই আজকের বিজ্ঞানী ভুলে ধরেছে এক নূতন আলোর ইশারা । এই নতুন 

আলোর দিশারী হুলেন ফরাসী দেশের লুই ব্রেইল। দৃষ্টিহীনদের মধ্যে তিনিও একজন । 
বাব মা'র প্দায়'ই হয়ে উঠেছিলেন--কিস্তু লুই ব্রেইলের অধ্যবসায় আর সুচ্ অনুভূতিই 
আজ শিক্ষা জগতের এক পরম সম্পদ। ১৮৩৭ সালে তিনি আবিষ্কার করলেন নিজের নামেই 

ত্রেইল পদ্ধতি”-_যার সাহায্যে দৃষ্টিহীনের৷ শিক্ষার স্থযোগ গ্রহণে সমর্থ হয়েছে--সাধারণ লেখা 
দুর্বোধ্য হলেও এই ব্রেইল পদ্ধতিতে লেখ! সকল দৃষ্টিহীনদের কাছে হয়ে দাড়াল এক নতুন 
বর্ণমালা-_যার ফলে এতদিন যার! ছিল অজ্ঞানাদ্বকারে তারা পড়তে বা জানতে পারল--সাধারণ 

লেখার বিষয়ও । মোটা কাগজে একটা নুচাল কলমের চাপ দিয়ে মাত্র ৬টি বিন্দুর সাহায্য 
খুলে গেল এক নতুন জ্ঞানের রশ্মি। সৃষ্টি হল নতুন বর্ণমালা__ | 'ত্রেইল' পদ্ধতি আজ 
ছড়িয়ে পড়েছে দেশে দেশে দৃষ্টিহীনদের অজ্ঞানাদ্বকার ঘুচাতে গড়ে উঠছে নানা 
শিক্ষায়তন । এই “ব্রেইল” বইকে কেন্ত্র করে আর যুগের সাথে তাল মিলিয়ে গড়ে উঠছে 'ব্রেইল 

গ্রন্থাগার'ও । 

কিন্তু চাদিহার তুলনায় বইয়ের সংখ্য। অত্যন্ত ল্ল। কারণও আছে গ্রচুর। সর্বসাকুল্যে 

এরখানা মূল বইকে ব্রেইলে পরিবত্িত করতে কম করে ৮ গুণ বেশী খরচ পড়ে। এ ছাড়া 

আন্ুসঙ্জিক বায় তে! আছেই। এছাড়! মূল বইয়ের প্রায় ১৫ গুণ বেশী স্থান অধিকার করে 
রবপাত্বরিত রইল বই, আর ওজনও ২* গুণের বেশী। তাই কেবলমাআ ভারতেই নয় সারা 
বিশ্বে এমন খুব অল্প লোকই আছে যারা এই অত্যধিক মূল্যে বই কিনে লেখাপড়! চালাতে 
সমর্থ। তাই ভারতে গড়ে যেখানে শকরা শিক্ষিতের হার ২৯ জন, সেখানে দৃষ্টিহীনদের মধ্যে 
শিক্ষিতের ছার হাজারে একজন। এর একমাজ কারপ--বেইল বই সংগ্রহ ও আহুসজিক 
ব্যান বনের জলামরথ্য। 



১৩৭২] বিদ্ভালয়ে ব্রেইল গ্রন্থাগারের ভূমিক! ওন৭ 

কিন্ত সামর্থ্য থাকলেও খুব সহজে ত্রেইল বই সংগ্রহ করা সম্ভব নয় কারণ ভারতে মা 
বর্তমানে ছুটি স্থানেই ব্রেইল বই ছাপানোর ব্যবস্থা রয়েছে--এক দেরাছুনে আর বোদ্বাইতে। 
ধদিও ভারত সরকারের প্রচেষ্টায় খুব শীম্্ই পশ্চিমবঙ্গের হ৪ পরগণা জেগার নরেজাপুর আর 

মাপ্রাজে এক একটি করে আঞ্চলিক ব্রেইল ছাপাখান! তৈরীর তোড়জোড় চলছে। ছাপানৌয় 
অশ্থৃবিধায় অধিকাংশ বইই হুয় হাতে লিখে বা বিদেশ থেকে আধদানী করতে হয়। প্রসঙ্গত; 
উল্লেধ করা যায় যে ব্রিটেনের [86000811215 101 006 31100 গ্রন্থাগারের ৩৫৪১০০০ 

বইয়ের অধিকাংশই হাতে লেখা। কিন্তু বর্তমানে বৈদেশিক মুদ্রার সংকটে এদেশে অন্ত 
দেশ থেকে বই কিনে আনাও সমশ্া হয়ে উঠেছে। আর বই কিনে আনা বা হাতে লেখ! 

কোন অবস্থাই বইয়ের দাম কমাতে পারেনি। এ অবস্থায় শিক্ষা প্রসারের একমান্র 
উপযোগী পন্থ। শিক্ষায়তনে ব্রেইল গ্রন্থাগার গড়ে তোলা । তাই অন্ান্ত বিদ্ালয় গ্রন্থাগার 

অপেক্ষা অন্ধবালক বিদ্যায়তনে ব্রেইল গ্রন্থাগারের ভূমিকা অনন্ত, গ্রয়োজনীয়তাও অত্যধিক। 
ব্রেইল গ্রস্থাগারই হবে দৃষ্টিহীন পাঠকদের বইয়ের একমাত্র অবলম্বন। কারণ তাদের পক্ষে 
চ্ষম্মান ব্যক্তিদের ন্যায় সহজে বই সংগ্রহ কর সম্ভব নয়। একারণ বিদ্যালয়ে ব্রেইল 
গ্রন্থাগারের লক্ষ্য থাকবে সব রকমে পাঠকদের সাহাধ্য করার দিকে । প্রয়োজন হবে গ্রন্থাগার 

কর্মী, রই ও অন্যান্ত ভ্রব্যাদির সহজ সম্হবয়। 

বিশ্বালয়ের সবচেয়ে সহজগম্য ঘরটকেই গ্রন্থাগারের জন্ত নির্দিষ্ট করা প্রয়োজন আর বক্ষ 
রাখতে হবে যাতে দৃষ্টিহীন ছাত্রদের পক্ষে বই লেনদেন কর! কোন কষ্টের না হয়। ব্রেইল 
পদ্ধতিতে শিক্ষিত, সেবার মনোবৃতি সম্পন্ন দরদী গ্রস্থাগারিককে সদ1 উন্মুখ হয়ে থাকতে হুবে 
ষ্টিহীন পাঠকদের সাহায্যের জন্য । উপযুক্ত গ্রন্থাগার সহকারীরও থাকবে পাঠকের চাহিদা 

* অন্থদারে বই এনে দেওয়ার আত্তর-স্পৃহা, কারণ "উক্ত দ্বার জ্ঞান ভাগ্ডারের” প্রয়োজনীয়তা 
আর সবার কাছে যত বেশীই থাক না কেন, দৃষ্টিহীনদের কাছে তার উপযুক্ত মূল্যায়ন হবে মা!। 
নিজের হাতে তাক থেকে বই আনার ক্ষমতা যাদের নেই তাদের পক্ষে 'বন্ধ আলমারী'ই 
উপযুক্ত। আবার বহুল গ্রচলিত ০৪1: ০৪৪109£36 থেকে 9189 বা 810061 ০86910806 

অধিকতর সহায়ক হবে দৃষ্টিহীনদের পক্ষে বইয়ের “ড|ক সংখ্যা' খুঁজে নিতে। অবশ্ঠ বর্তমানে 

অনেক নতুন বৈজ্ঞানিক পদ্থাই চালু হয়েছে গ্রন্থস্থচীর পরিবর্ত হিসাবে, যেমন “টেপ রেকর্ডার”, 

'ডিস্ক' প্রভৃতি। সহজ ও মিশর পদ্ধতির বর্গাকরণ প্রণালীরই প্রয়োজন হবে ত্রেইল গ্রন্থাগারে 

, কারণ বড় বা জটিল সংখ্য। মনে রাখার যেমন অন্গুবিধা তেমনি ওগুলি লিখতে গেলেও পাঠকদের 

৭ বয়ে আনতে হবে ব্রেইল লেখার সনেট, কাগজ কলম ইত্যাদি। 

কিন্ত কেবলমাত্র কেন্্রীয় গ্রন্থাগারই সব সময় প্রত্যেক পাঠককে সাহাধ্য করতে পারেনা 

তাই কয়েক স্থানে প্রয়োজন শ্রেণী গ্রস্থাগারেরও | বিশেষত; যেখানে বিস্যালয় ছুই বা তিন 
তলা সেখানে শ্রেণী গ্রন্থাগারের খুবই প্রয়োজন। শ্রেণী গ্রন্থাগারে থাকবে সংয়িষ্ট জেণীয় 

উপধুক্ক বই, আর এর তন্বাবধান করবেন শ্রী শিক্ষক। এর ফলে ছাতআরর! ভাদের প্রয়োজনীয় 
বই অবসর সময়ে বা প্রয়োজন মত খুব সইজেই জেণীভে বসে গড়তে পারবে । অবস্ত কেবল 



৩৯৮ গ্রন্থাগার [ ফাল্ধন 

বই রাখলেই চলবে ন! ব্রেইল গ্রন্থাগারে । এখানে মাটির তৈরী নানা প্রানীর মৃত্তি। রিলিফ 
ম্যাগ, বিশেষ ধরনের ভূগোলক ইত্যাদিও রাখ! প্রয়োজন । দরকার মত দুঃস্থ ছাদের 

সাহাষ্যার্থে ল্লেট, কলম ইত্যার্দিও যাতে গ্রন্থাগার থেকে সরবরাহ কর! যায় তারও বাবস্থা রাখ! 
প্রয়োজন। ৃ 

বিষ্ভালয়ে আদর্শ ব্রেইল গ্রন্থাগারের প্রয়োজন খুবই কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় ব্রেইল 
্রস্থাগারের সংখ্যা অতি নগণ্য। বাংলাদেশে মা ৫টি এই ধরণের বিষ্বালয় আছে কিন্ত 
গ্রন্থ'গারের ব্যবস্থা অত্যন্ত হুতাশাবাঞ্জক । কেবলমাত্র ২৪ পরগণার নরেন্ত্রপুরস্থিত অন্ধবালক 
বিস্তামতনের' ব্রেইল গ্রস্থাগারই আদর্শ ব্রেইগ গ্রন্থগারে রূপান্তরিত হতে চলেছে-_ এছাড়া 

বেহালার 'কলিকাত। অন্ধবালক শিক্ষান়্তনে'র গ্রস্থাগারও শুয়ংসম্পূর্ণ হতে চলেছে । এই 
রস্থাগারগুলি অচিরেই অগণিত দৃষ্টি হীন পাঠকদের ছুঃখ মোচন করবে তাতে সন্দেহ নাই। 

ভারতে ত্রেইল গ্রন্থ/গারের উল্লেখযোগ্য ভূমিক| নিয়েছে দেরাহুনের 4০206:81 

818111611৮5 00: 006 01100 ্রন্থাগারটি। এ সংস্থার ইচ্ছা যে ইংরাঁজীতে অনু- 

দিত সমস্ত বইয়ের ত্রেইল সংস্করণ করে তারতের সমস্ত গ্রন্থাগারে এ বই দিযে গ্রন্থাগার গুলিকে 

ব্যবহারোপযোগী করে তোলা । এদের গ্রচেষ্টা মহৎ তাতে সন্দেহ নেই কিন্তু তা কেবলমাত্র 

একক প্রচেষ্টায় সফল হবে কি না তাচিস্তার বিষয় । ভারত সরকার আগামী ২।৩ বছরের 

মধ্যেই বোদাই, মান্রাজ ও পশ্চিমবঙ্গের নরেন্দ্রপুরে তিনটি আঞ্চলিক গ্রন্থ।গার স্থাপনের সিদ্ধান্ত 

নিয়েছেন । 03611080 [101515 43500190011) ও 4১106116810 70015080101) 01: 006 

8112, এর আদশে অন্ুপ্রাণত এই সব আঞ্চলিক গ্রন্থাগার গুলির কাজ হবে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের 

গ্রন্থাগার গুলিকে বই সরবরাহ করা। এর ফলে সারা ভারতে গড়ে উঠবে এক স্থুসংবন্ধ ব্রেইল 
গ্রন্থাগার ব্যাবস্থা কিন্তু যতদিন না এ মহতী প্রচেষ্ট| কার্যকরী হবে ততদিন পর্বত দৃষ্টিহীন পাঠক- 
দের বিষ্ভালয়ে ব্রেইল গ্রন্থ'গারের স্বল্প সংখ্যক বইয়ের উপরেই নির্ভর করে থাকতে হুবে। 

ডাকযোগেও বই আন! সম্ভব হয়ে উঠছে ধীরে ধীরে । এ বাপারে অগ্রণী আমেরিকা 

যুক্তরাষ্ট্র। ১৯০৪ সালে ”[5875 06090816958” বিনা মাশুলে ব্রেইল বই ডাকযোগে 

লেন-দেনের বাবস্থা করেছেন। ব্রিটেনেও এই শিয়ম চালু আছে যে অন্তর্দেশীয় ডাকযোগে 

ব্রেইল বই পাঠাতে « পাউও পর্যন্ত কোন ডাকমান্ডল লাগবে না। কিন্ধু আন্তর্জাতিক 

ডাকযোগে কোন মাশুলই প্রযোজ্য নয়। ভারত সরকারের নিয়মানধনারে ৭ কিলোগ্রম 

পর্যন্ত ব্রেইল বই বিন। মাশুলে চলাচগ কলতে পারে। 

কিন্তু উপযুক গ্রন্থাগারের অভাবে কোন প্রচেষ্টাই সফল হবে বলে হয়না। কাজেই ! 
বিদ্যালয়ে অন্ত গ্রন্থাগার অপেক্ষা ব্রেইল গ্রন্থাগারের ভূমিক। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এ শুধু 
নির্দি্ট কোন বিদ্যাগতনের সীমার মধ্যেই আবন্ধ না থেকে সাহাধা করবে সব রকমের দৃিহীন 
পাঠকদেরই। এর কার্ধপরিধি হবে আরও বিস্তৃত--মারও যহ্ং। বাড়িয়ে তুগবে দৃষ্টিহীনদের - 
পাঠন্পৃহা, তাষের সমাজের কাছে 'ধায' ন। করে রেখে করে তুনবে 'দপ'। তাই বিভাগনে 
রস্থাগারের প্রয়োজনীগতার কথ| প্রপথে রেইণ গ্রাগারের অনন্ত ভূমিকার কথ। মবার জাগেই 
মলে গড়ে । | 

সাপ 



১৩৭২] বিস্তালয়ে ব্রেইল গ্রন্থাগারের ভূমিকা ৩৯৯ 

দৃষ্টিশক্তি যাদের নেই তদের কাছে ত্রেইল বই এক অমূল্য সম্পদ কিন্তু যারা অর্থাভাবেও 

গীড়িত তাদের কাছে ব্রেইল গ্রন্থাগারের সাহাধ্য ছাড়া কোন ক্রমেই শিক্ষালাভ করা! সম্ভব নয়। 

সমাজ চেতনার মূল্যায়নে বিদ্যালয়ে ব্রেইল গ্রন্থাগারের ভূমিকা অনন্য ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ । 
দৃষ্টিশক্িই নয়, যাঁরা অর্থাভাবেও শিক্ষাগ্রহণের যোগ থেকে বঞ্চিত হতে চলেছে_- 
দারিজ্রোর কষাঘাতে যারা জীবনের আশ! আকাঙ্মায় বীতন্পৃহ হতে চলেছে, তাদের মুখে 

হালি ফুটাতে সেই দৃরাশার মরীচিকায় মরুদ্যানের শ্বস্তছায়ার শাস্তি প্রলেপ দিতে, দৃষ্টিহীন 
পাঠকদের সম্মুখে জানের আলোকবন্তিক। হাতে ফ্লাড়িয়ে আছে ব্রেইল গ্রন্থাগার । বিদ্যালয়ে 

শিক্ষার গ্রথম সোপানেই তাই প্রয়োজন দৃষ্টিহীনদের জন্ত ব্রেইল গ্রন্থাগার । এ যেন কল্যাণময়ী 
গ্রতিযৃতির মত ডাকছে, "এসো এখানে এসো, এইখানে আলোকের জন্ম সংগীত গান 

হইতেছে ।” 

শা) 2016 0 3181116 1.10181165 1) 9০10001 
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বঙ্গীহ গ্রন্থাগার পরিষদ 
একজিিংশগ বার্ষিক গাধারণ সভা! ১৯৬৬ 

আগামী ২৭শে মার্চ রবিবার সম্ভবতঃ কলিকাতা গবর্ণমেন্ট সংস্কৃত কলেজে 

(কলেজ স্কোয়ার) বৈকাল ৪টায় বহীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ৩১শ বাধিক 

সাধারণ সভা ও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এ সম্পর্কে কাগজপত্র সমন্যদের 

পাঠানো হচ্ছে। যথাসময়ে তা না পেলে সাস্কগণ যেন পরিষদ কারধালয়ে 

অনুসন্ধান করেন। ৯1৩৬৬ ইং 

ভ্রীবিজয়ানাথ ঘুখোপা ধ্যাস়্ 
কর্মনচিব। 



সাপ্যসিক বিগ্তালগ্র প্রন্তাগাত্র ই মানবজীবনের আলোকলরতিক্ত। 
মনোরঞ্জন জান 

"কোথাও আমার হারিয়ে হাওয়ার নেই মানা 
মনে যনে'*”***”-এই হারিয়ে ঘাঁওয়ার 

আকাব্খ! মানবমনের অগ্থতম টবশিষ্ট্য। সে নিত্য" নৃতনকে পেতে চায়। এই চাওয়া 
পাওয়ার আগ্রহ থেকে যে রমবোধের সঞ্চার হয় 1 থেকেই সাহিত্যের আবির্ভীব। আর 

এর একমাত্র ধারক ও বাহক হল গ্রন্থাগার । 

জাতীয় জীবনের প্রকাশ, জাতীয়তা বোধের উন্মেষ, শিল্পগত নৈপুণ্য, সৌন্র্ধাহুভূতির 
দক্ষতা, অক্ষরজ্ঞান ও পাঠক্ষমত1 অর্জন) স্থাস্থ্যোন্নতির প্রচেষ্টা, নাগরিক কর্তবাবোধের 

সঞ্চার, সার্থকভাবে অবসর বিনোদনের উপায়--সবই আজ আমাদের লক্ষা। এই বহুমুখী 
শিক্ষা পরিকল্পনাকে সার্থক করার দায়িত্ব আজ গ্রন্থাগারের । তাই জাতির সমৃদ্ধি, ব্যক্তির 

উন্নতি অর্থ/ৎ গোট! মানব সমাজের আত্মিক উন্নতির এরশ্বর্ষ নির্ভর করছে এই গ্রন্থাগারের 
ওপর। 

আধুনিক শিক্ষ! ব্যবস্থ।য় গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা 
ইতিহাসের পাতা৷ ওল্টালে দ্রেখা যায় বহু প্রাচীনকাল হতে গ্রস্থাগারের প্রয়োজনীয়তা 

অনুভূত হয়েছে । তার নিদর্শন শ্বরূপ নালন্দ! তক্ষশীল! প্রভৃতির নাম করা! যেতে পারে। 

কিন্ত বর্তমান শ্িক্ষাজগতের আলো নানা দিকে নানা ভাবে উৎসারিত হচ্ছে--যার গতি 

প্রকৃতি অত্যন্ত দ্রুত পরিবর্তনশীল । সবযুগের সাধনায় এই পরিবর্তনের সঙ্গে তাল রেখে 

চলতে হলে, জগৎকে জানতে হলে প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষকের গ্রন্থের সাহচর্য 
একান্ত আবগ্তক। এই প্রয়োজন মেটাবার উপযুক্ত ক্ষেত্র হল বিস্তালয় গ্রস্থাগার। 

বিভালর গ্রন্থাগারের স্বরূপ ঃ তরুণের জয়বাত্রা 
বিষ্ঞালয় গ্রন্থাগার হল বিংশশতাব্বীর অবদান। তরুণমতি বালক-বাঁলিকাদের 

হৃজনগীল চিস্তাশক্তি স্ফুরণের সহায়তার জন্ত পঠন-পাঠনের প্রয়োজনীম্তা অনন্থীকীর্য। 
কেবল যাত্র পাঠাপুস্তক এই পাঠাভ্যাস সৃষ্টির সহায়ক হতে পারে না। তাই পাঠ্যপুস্তকের 

' বাইরে যে একটা সৃষ্টিশীল ও চিন্তাশীল জগৎ আছে ছাত্র-ছাত্রীদের সে বিষয়ে জানার আগ্রহ 
ও কৌতুহল স্থষ্টির জন্ত এবং তাদের ভবিত্যৎ জানের পরশ দেওয়ার জন্য বিস্যালয গ্রন্থাগার 
কৃি। 

মানবচিত্ত বিশ্তারলাভ করবে, জ্ঞানের উন্মেষ ঘটাবে বিস্তালয় গ্রন্থ হতে। বিদ্যালয়ে 
যে সকল হুকুমারমতি বালক-বালিকাঁর আগমন হয় তারাই জাতির ভবিষ্যৎ নাগয়িক। হুতরাং 
তার লাধারণ জান পরিবদ্ধিত করতে, গ্রন্থের ব্যবহার শিক্ষা দিতে, চিত্তে নতুনের স্বাদ 
'আনতৈ হিগ্বারয গ্রন্থাগারের অবদান অতুলনীঘ। মধ্যশিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট (১৯৫২--৫৩) 
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86561020606 06 00611 ০005. অতএব দেখ যাচ্ছে বিস্তালয় গ্রন্থাগার তরুণমতিদের 

বুদ্ধিবিকাঁশের অন্কূল, পারিপান্থিক জ্ঞান অর্জনে সাহায্যকারী এবং সর্বজনীন গেধাবিকাশের 
চিরস্থ্হৎ'। 

বিভ্ভালয় গ্রন্থাগারের আভ্যস্তরিক বূপ 
অনেক বিষ্যালয়ই এখনও পর্যস্ত'হুষু ও স্থন্দরভাবে গড়ে ওঠেনি । সাধারণতঃ তিন 

প্রকারের বিষ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার রূপায়ণ পরিলক্ষিত হয়। 

(ক) শিক্ষণণ্রার্গ্রন্থাগারিক দ্বার পরিচালিত কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, 

(খ) শ্রেণী শিক্ষক পরিচালিত নিদিষ্ট শ্রেণী গ্রন্থাগার, 

€ গ) নির্দিষ্ট বিষয়ের শিক্ষক পরিচালিত বিষয় গ্রন্থাগার | স্থবিধা ও অন্থবিধার 

দিক থেকে আলোচনা করলে দেখা যাঁয় “ক"-শ্রেণীর গ্রস্থাগারই সর্বাপেক্ষা উতৎকুষ্ট। 
এ বিষয়ে আচার্য রঙ্গনাথন বলেছেন ঘে বিগ্ালয় গ্রস্থাগারগুলির মধ্যে আঞ্চলিক ভিত্তিতে 
একটা স্থসংবন্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গঠন করা বিধেয়। 

(ক) গ্রস্থাগার গৃহ 

গ্রন্থাগার গৃহ পরিকল্পনায় নির্বাচন করতে হবে লবচেয়ে বেশী আলোবাতাস যুক্ত নির্জন 

এষন একটি গৃহ যার মাঝখানে থাকবে একট! স্থসজ্জিত পাঠকক্ষ, যেখানে অন্তত পক্ষে 
৭৫ জন পাঠক-পাঠিক। একসঙ্গে বসে পাঠ করতে পারবে এবং যাঁর চারপাশে থাকবে 

বিষমাযুসারে বিত্তস্ত পুস্তকাধার রাখার স্থান_-য পাঠককে বার ধার পাঠে উৎসাহী করে তৃলবে-_ 
কেননা আমর| জানি “চু: 7901 105 68061, 

গৃহের একটিমাত্র গ্রবেশ পথ থাকবে-_তার অনতিদূরেই থাকবে 0810 0891088৩ 
080198€ রাখ।র স্থান। এছাড়! গ্রন্থাগারিকের ব্যবহারিক কাজের জন্য এমন একটা স্থান 
নির্ণয় করতে হবে যেন একজন গ্রস্থাগারিকের পক্ষে সম্ত কিছু নজরে রাখ যায়। 

(খ) অলঙ্কার ও সাজসজ্জা 

আলমারী, চেয়ার, টেবিল, ক্যাটালগ ক্যাবিনেট, পত্রিক1 প্রচারের আঁধার ইত্যাদি 

বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের সকল প্রকার আসবাবপত্রই অত্যন্ত হুদৃশ্ত ও সহজে ব্যবহায়োপযোগী 

হওয়া প্রয়োজন । পাঠকমনকে পাঠ্/বিষয়ের ক্লাস্তি থেকে বিরত করার জন্ত পাঠকে 

উপযুক্ত বিষয়ের সংবাদ, ছবি ইত্যাদি দিয়ে অত্যন্ত পরিমারিতরূপে যাতে 70152185 করা 

যায় ভার জন্ত [0159195 6০৪1৭ এবং 0856 ইত্যাদি রাখা প্রয়োজন। 

বিভা লয় গ্রন্থাগারের লক্ষ্য ও কর্ণক্ষেত্রের বিস্তার 
গ্রন্থাগার গৃহ ও তার আঙ্গিকরূপ হুদ্দর ও পরিপাটি করে তোলা যেমন বিস্তালয় 

গ্রন্থাগানের প্রত্যক্ষ উদ্দে্ত তেমনি প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীকে মানুষ করে ভোলাও গ্রন্থাগারের 



৪*২ গ্রন্থাগার .  [ ফাস্তন 

একবার পয়েক্ষ লক্ষ্া। এই লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে গ্রন্থাগারের লকল প্রকার কর্মের মধ্যে 
একটা বলিষ্ঠ পদক্ষেপ রচনা করা প্রয়োজন। 

উদ্দেশ্য মোটামুটি £টি-_ 

(১) সামাজিক জীবনে দক্ষত! ও বিশ্বন্ত নাগরিক হ্যারি 
(২) নৈতিক চরিত্র গঠন 

(৩) সৌন্দর্ধাুভূতির দিক ও অবসরকালের সধ্যবহার 
(৪) কর্মদক্ষতার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দিক 

(৫) বৌদ্ধিক দিক 

উপরিউক্ত পাচটি উদ্দেশ্টকে তিনটি স্তরের মধ্য দিয়ে পরিচালিত ও পরিবর্ধিত করতে হবে 

(ক) নিজের অভিজ্ঞতা থেকে 

(খ) পরের অভিজ্ঞতা থেকে 

€(গ) শেষে অভিজ্ঞতাকে নিয়ন্ত্রিত করার একট বিশেষ পদ্ধতি হিসাবে বিজ্ঞানকে 

আয়ত্ত করতে হুবে। 
যাতে প্রত্যেক শিক্ষার্থী এই উদ্দেশ্তগুলোকে নিজেদের জীবনপথের লক্ষ্য বলে 

গ্রহণ করেতে পায়ে। 

স্থৃতরাং এসকল উদ্দেশ্টকে কার্ধে পরিণত করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে 

গ্রস্থাগারিককে, শিক্ষকমশায়কে, কতৃপক্ষকে ও অভিভাবককে। 

গ্ন্থাগারিকের দায়িত্ব ও কা ্ব্রম 

বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিককেই সকল ক্ষেত্রের মেরুদণ্ডরূপে কাজ করতে হ্য়। 

সকল বিষয়ে ব্যক্তিগত পদ্ধতি ও প্রচেষ্টার দ্বার! ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষক, কতৃ'পক্ষ ও অভিবাবকের 

সহযোগিতায় গ্রন্থাগারের কর্মপদ্ধতির সার্থক রূপায়ণে অগ্রসর হতে হবে। এজ 

গ্রন্থাগারিককে কয়েকটি বিশেষ গুণের অধিকারী হতে হবে। 

(ক) মনস্তত্ব সম্পর্কে নিখুত জান 

(খ) হ্থুবুদ্ধিবিলাস জ্ঞানের প্রকাশ 

(গ) জ্ঞানের সঙ্গে শক্তি এবং শিক্ষার সঙ্গে নৈপুণ্য যুক্ত হওয়! চাই। 
(ঘ) নিয়মান্বর্তিতাকে মেহের দ্বার! পরিচালন৷ করার ক্ষমতা অর্জন 
(ও) সরাসরি অগ্রগতির হ্থারা মনের একমুখিতা ও উদ্মুক্ততার প্রকাশ 

(5) সকল প্রকার অভিজতা, সমণ্যা, তথ্য, প্রকল্প অর্থাৎ চিস্কাকে ব্যক্তি. 
গত প্রচেষ্টা ও পদ্ধতির দ্বারা সার্থক মুল্যায়ন। 

॥ পুস্তক ও পত্র পত্জিক। নির্বাচিন ॥ 

বিভভালয গ্রন্থাগারিকের প্রথম ও প্রধান কাজ হল পুস্তক নির্বাচন। আপাতদৃষ্টিতে এ 
কাজ অভ্যস্ত সহজ মনে হলেও মূলতঃ একাজ বড় কঠিন। যে সব পুস্তক ছাত্রছাত্রীদের হট 
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জনের পরিমাপক ও পরিবর্ধাক এবং য| তাদের রুচির অঙ্ক সেই সব পুস্তকই নির্বাচন করতে 
হবে। স্থৃতরাং প্রথমত প্রয়োজন কিছু মৌলিক গ্রন্থ "যেমন, বিশ্বকোষ, অভিধান, জীবনীকোধ 
মানচিত্র ইত্যাদি। দ্বিতীয়তঃ পাঠ্যবিষয় সম্পর্কে অতিরিক্ত জ্ঞাতব্য গ্রস্থাদি যেমন, ভাষা ও 
সাহিত্য, সংগীত ও কলা, ইতিহ!স, ভূগোল, দর্শন, ভ্রমণ, সমাজবিজ্ঞান ইত্যাদি। তৃতীয়তঃ 
পাঠ তালিক! বহছিভূর্ত কেবলমাক্জ আমোদ-গ্রমোদের--যেমন ,গল্প, উপন্তাস, রূপকথা অনুবাদ 
ইত্যাি। 

এছাড়া বিষয় বৈচিত্র্যে ভরপুর অথচ বিষয্বস্তর গুরুত্ব আছে এষন কয়েকটা পত্র-পত্রিকা 
নির্বাচন করতে হবে। তবে একটা কথা, আমাদের সর্বদাই মনে রাখতে হবে যে, বিষ্ভালয় 
গ্রন্থাগারের আধিক সঙ্গতি মোটেই সন্তোষজনক নয়; সরকারী অন্থ্দান ব্যতীত এর সাধিক 
উন্নতি হওয়া সম্ভব নয়। এবিষয়ে সরকার যদি স্বল্লমূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করেন এবং 
অন্তান্য শ্রেণীর গ্রন্থগুপির যদি [10187 110০0, প্রকাশ করেন তাহলে গ্রন্থ গারের পুস্তক 

সংগ্রহ করার কাজ নিয়মিত হবে বলে আশা করা যায় । 

॥ বিবিধি॥ 
গ্রন্থাগারের বিচিত্র সম্ভার সম্পর্কে, গ্রন্থাগারের উপযোগিত। সম্পর্কে কল ছাত্রছাত্রীকে 

অবহিত করার জন্য সভা ও আলোচনা করতে হবে। 

ছাত্র ছাত্রীদের গ্রস্থাগারমৃখী করে তোলার জন্ত মাঝে মাঝে গল্পের আসর করতে হবে। 

এ বিষয়ে গ্রথ্যাত দার্শনিক প্লেটোর মন্তব্য বিশেষভ।বে উল্লেখযোগা । তিনি বলেছেন 
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€30881)65,, তারপর তাদের সংগৃহীত মালমসল। হতে প্রত্যেকের প্রয়োজনানুযায়ী আত্মস্থ 

করায় শিক্ষা দিতে হবে। 

গ্রন্থাগারে সেবা, সাহচর্য ও সৌহ্রমূলক পরিবেশ স্যউ করাই যখন গ্রস্থাগারিকের উদ্দেশ 
তখন তাকে সবসময় লক্ষ্য রাখতে হবে কি রকম পদ্ধতি অবলম্বন করলে গ্রন্থগারের ব্যবহার 

সহজ ও সাবলীল হবে। সুতরাং গ্রন্থাগারিককে জ্ঞানবলে বলীয়ান হতে হবে- যে জান অঙ্থু- 

সন্ধিৎল| বাড়িয়ে দেয়, আত্মনির্ভরশীলত! উদ্দীপিত করে, জগতে মাথা তুলে ছীড়াবার সাহস 
এনে দেয়, দেশের ও দশের কল্যাণে জীবনকে উদ্ধন্ধ করে এবং যা৷ বিশুদ্ধ ভাবের আঙ্ান-প্র্দান 
বারা, সুন্দরের উপাননার দ্বারা জীবনকে মধুময় করে তোলে । 

গ্রস্থাগারকে সকলের নিকট অবসর কাল সহ্যবহারেয নিত্যনৈমিত্তিক সঙ্গী করে তোলায় 

জন্ত সঙ্গীত শিল্প ও নাটকের চর্চার ব্যবস্থা করতে হবে। এছাড়া চিত্র-প্রদর্শনী, পত্র-পত্রিকার 

সংকিপ্ত গ্রয়োজনীয় সংবাদ ও তথ্য [0189125 3021৫-এ স্থ'পন, সময়ে লময়ে চলচ্চিত্র গ্রদশনের 

ব্যবস্থ! করা কর্তব্য। 

স 
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পুস্তক আদান-প্রদান কর! ছাড়! বিগ্যালয় গ্রস্থাগারিকের আরও কয়েকট। নিসৃত চিন্তা 
আছে 

(১) পুস্তক মঞ্চে পুস্তক পাঠকের ব্যবহারের নিষিত্ত রাখার পূর্বের কার্ধাবলী নিয়ন্ত্রণ 

(২) একটা! স্থবিন্যষ্ত ও সাবলীল গ্রস্থপন্রী প্রণয়ন । 
(৩) 26৪৭128 115€ তৈরী করা ও পূর্বাহ্ে শিক্ষকমহাশমকে প্রদান কর! । 
(৪) গ্রন্থাগার পরিচালনার ক্ষেত্রে আধিক সংগতি। মা 
(৫) শিক্ষক ও কতৃপক্ষের সঙ্গে গ্রন্থাগারের উন্নয়নের জন্য পৃথক ভাবে আলোচনা । 
€») মাসিক ও বাৎসরিক সমীক্ষা প্রস্তুত ইত্যাদি। 

শিক্ষকের কর্তব্য £ 
বিভিন্ন মানের ছাত্র-ছাত্রীদের উপযোগী বই, পত্র-পত্রিক1 সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকা এবং 

স্থানীয় গ্রন্থাগারগুলি পরিদর্শন কর! আবশ্যক | 
ছাত্র-ছাত্রীদের গ্রন্থাগারমুখী করে তোল।র জন্য গ্রন্থাগারের উপকরণাদি ব্যবহারের 

নিরেরশ দেওয়! কর্তব্য। 
পাঠা বিষয়ের সম্ভাব্য স্ত্র সম্বন্ধে স্বাধীন এবং যুক্তিপুর্ণ মতামত প্রকাশে ছাত্র-ছাজীদের 

উৎসাহদান কর্তব্য কারণ--"35 ৪৫0080102) 10056 66 01206156000. 006 ৪০০ 

0610 81561) 00 61060010021 62005805100) 0£ 116 ০৫ 006 5০006. 

বিষয়বস্তকে "মায়ত্তে আনার জ্ঞানে অর্জনের জন্ত ক্লান চলা কালেই ছাত্র-ছাত্রিগণকে 
একক ব। দলবদ্ধভাবে গ্রন্থাগারে প্রেরণ করা বর্তব্য--তবেই অঙ্ুসন্ধিৎু মন গড়ে উঠবে, 
পুস্তককে ভালবাসতে শিখবে। 

কড়ুপিক্ষের দ্বায়িত্ব £ 
গ্রন্থাগারের আঙ্গিক পরিকল্পন। ও উপযুক্ত পুস্তক ক্রয়ের সহযোগিতার দ্বার! শিক্ষক ও 

বিষ্চার্থাদের গ্রস্থাগারমুখী করে তোলে। 
শান্ত ও উপযুক্ত পরিবেশই অধ্যয়নে আগ্রহ জন্মায়--তাই একট! রুচিসম্মত গৃছের দিকে 

দৃষ্টি দেওয়া কর্তব্য । 
স্থানীয় সাধারণ গ্রন্থ গারগুলোর সঙ্গে বিগ্ালয় গ্রন্থাগারের পুস্তক আদান-প্রদানের ব্যবস্থা 

থাক! কর্তব্য । 
গ্রন্থ'গারকে সক্রিয় এবং সচল রাখার জন্য চাই কতৃপক্ষের সজাগ দৃষ্টি এবং সরকারের 

নিকট পুস্তক ও আসবাব পত্রের জন্ত অনাবর্তক অর্থপাহাধ্য প্রার্থন। কর! প্রয়োজন । 

অভিভাবকের দায়িত্ব £ 
অভিভাবক চান ছেলেমেয়ে মানুষ হয়ে উঠুক। ছোটরা সাধারণতঃ অনৃকরণপ্রিয় 

হয়ে থাকে । তাই তাদের জীবনের সুষ্ঠু ও সম্যক বিকাশের জন্য সর্বস্গয় অবহিত থাকতে 
হবে। প্রয়োজন হলে শিক্ষক, গ্রস্থাগারিক অথব! বিশেষজের সাহায্য গ্রহণ করা কর্তব্য। 
উপসংহার ঃ | 

অতএব দেখ। যাচ্ছে যে আমর! প্রত্যেকে যদি প্রত্যেকের সহযোগিতা £নিয়ে কাজ করি 
হাহলে বিস্ভালয় গ্রন্থাগার একটা জ্ঞান গহিত জাতি গঠনের আলোকবস্তিক! হয়ে উঠবে । 
, ।আজ আমর! সমবেত হয়েছি আমাদের যোগাযোগ আরও থনিষ্ঠতর হবে বলে-দ্িতর ও 
বহিরের সামঞ্্ত নিবিড়তর হবে বলে-_এত দিন য! ছিল স্ৃগ্ড আজ তাহন্য দিয়ে কর্ম ও 
জীবন দিয়ে নানা কর্মীর সহায়তায় পরিপূর্ণ তার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার সময় এসেছে। 
90176110968 10: 9৫0000875 900001 13181168, »-035 11810019018) 08108 



বি 

গ্রন্থ সমাজোচন। 

্রন্থবিভ্ভর ক্রমবিকাশ । বিষ্বনাথ বন্য্যোপাধ্যায়। কলিকাতা; দি ওয়ালঙ 
প্রেস, ১৯৬৫। ২২৮পৃঃ। মূল্য £ সাত টাক।। | 

আলোচ্য গ্রন্থে গ্রন্থাগার-সংক্রান্ত বিবিধ বিষয়ের তর্থ্যপূর্ণ আলোচন| করা হয়েছে। 
আলোচনা তিন ভাগে বিভক্ত_(১) এঁতিহীপিক (২) কলাকৌশল ও ৫) বর্ণনামূলক। 
প্রথম ভাগে বিবৃত হয়েছে প্রাচীন কাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত গ্রন্থাগারের ইতিহাস ও 
বিবর্তন, দ্বিতীয় ভাগে গ্রন্থাগার পরিচাপনার কলাকৌশল, এবং তৃতীয় ভাগে বর্ণিত হয়েছে 
বিভিন্ন জরণীর গ্রন্থাগারের স্বরূপ । 

গ্রন্থকার গ্রস্থাগর-বিষ্যায় প্রবীন এবং বহুধ। অভিজ্ঞ গ্রস্থাগারিক | গ্রন্থাগার সম্বন্ধে তাঁর 
ব্যাঁপক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ জন তথা গ্রন্থাগার পরিচালনায় বিপুল অভিজ্ঞতা, এই দুয়ের ছাপ 

তাঁর লেখা রীতিমত ম্পষ্ট। এই গ্রন্থে তিনি বহু তথ্যের সমাবেশ ঘটিয়েছেন । যতদূর জানি, 

গ্রন্থাগার সম্পঙ্কিত বাংল। ভাষায় রচিত অন্ত কোন বইতে এত তথ্য একত্রিত হুয়নি। এই 
তথ্য-বৃদ্ধির জন্তে বইটি বৃহদাকার ন| হয়েও আকরগগ্রস্থির মূল্য পেয়েছে । হাতের কাছে এ বই 
থাকলে, গ্রন্থাগার সৎন্ধীঘ বহু খু'টিন।টি তথ্যের অন্দন্ধান অনায়ামে চরিতার্থ করা সম্ভব হবে। 

গ্রন্থাগার ব্যবস্থ। 'ও পরিচালনার আধুনিক রূপ ও কলাকৌশল ইয়োরোপে, বিশেষ 
করে ইংল্যাও ও আমেরিকায় গ্রথম প্রকাশ ও পুরিপুষ্ট হয়েছে, এবং তার প্রভাব এদেশে 

বিস্তৃত হয়েছে। একারণে আধুনিক গ্রন্থাগার সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলেই বিদেশের কথা 

গ্রানঙ্গিকক্রমে বিদ হয়ে -পড়ে। বর্তবান লেখকের কৃতিত্ব, তিনি বিদেশের কথা যেমন 
বলেছেন, তেমনি দেশের কথাও অনেক বলতে পেরেছেন । ভারতে গ্রন্থাগার আন্দোলন, 
্রস্থাগার-বিগ্ভার সুচন। ও ক্রমবিকাশ তথ| গ্রন্থ'গার ব্যবস্থার উদ্দেশ্ত ও আদর্শের পরিপ্রেক্ষায় 

ভারতে বর্তমান পরিস্থিতি, সমস্থা ও ভবিষ্যতের ইঙ্গিত কী ও কোনপথে তা চালিত হঞ্জা 

উচিত--এসবের আলোচনা তিনি করেছেন। 

গ্রন্থাগার পরিচালনার কলাকৌশল আজ এমন পদ্ধতির ওপর প্রতিষ্ঠিত যে এ সংক্রান্ত 

জ্ঞান একট। বৈজ্ঞানিক বিষ্ভারূপে পরিণত হয়েছে। বৈজ্ঞানিক বিষয়কে বাংলাভাষায় মহজভাবে 
* প্রকাশ করা কঠিন কাজ, এই কাজ করতে পারা বিপুল কৃতিত্বের পরিচায়ক । বিশ্বনাথবাবু 

স্থাগার পরিচালনায় কলাকৌশল নংক্ষিপ্ত পরিসরে যে ভাবে বিবৃত করেছেন ভাতে তার 

লেখনীর মুন্দিঘানার পরিচয় পাওয়া যায়। একথার ঘাথার্থ বিশেষ করে ধরা পড়বে 

বিভিন্ন বর্গকরণ পদ্ধতির ওপর লিখিত অধ্যায়গুলি পাঠ করলে। 

মোটকথা, এই সুলিখিত বইখানি গ্রন্থাগার সন্বন্ধীয় পঠন-পাঠন ও নিল 
যথেষ্ট সহায়ক হুবে। 

পরিশেষে ছু'একটি ত্রটর কথা । লেখক গ্রন্থবিস্তা” বলতে গ্রস্থগারবিদ্ত/কে বুঝেছেন | 
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কিন্তু গ্রনথবিষ্কা' কথাটা আসলে 91১1198:825-র পরিভাষা । যেহেতু তার বিষযবস্ত 
লাইব্রেরি বা গ্রস্থাগারকে নিয়ে, তার গ্রন্থের আখ্যা 'গ্রস্থাগার-বিষ্ঞার ক্রমবিকাশ? হওয়া উদ্নিত। 

ভারতে কি কপিরাইট গ্রন্থাগার আছে? অথচ লেখক বলেছেন বোশ্বাই ও মাস্ীজে 
কপিরাইট গ্রন্থাগারে বই জম। দেবার ব্যবস্থা আছে। ১৪৫৪ সালের ভারতীয় আইনীটির 
হার 182091০৫900 40 নয়,ওর নাথ [00211521501 90০0৪ (00110 110181168 ) 

4৫0৮ ১৪৫৫ সালে এ আইনের কিছু মংশোধন ঘটে । সেই সংশোধনের কথ| ও আইনটি 

সম্পর্কে আরো! বিশদ বিবরণ থাঁক1 উচিত ছিল। “দিল্লী পাবলিক লাইব্রেরী” ও “ইনসডক' 

(19000, )এরও কোন বিবরণ নেই। ভারতে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার ইতিকথায় এই 
ছুই প্রতিষ্ঠানের বিবরণ অবস্থাই থাকা উচিত 

আশা করি গ্রন্থের পরবর্তী সংস্করণে লেখক এই বিষয়গুলির প্রতি নজর দেবেন । 

_ডঃ আদিত্য কুমার ওহদেদার 
--130016 1২6৬16 

সম্পাদকের নিবেদন 

এই সংখ্যায় বিদ্য।লয় গ্রস্থাগ|র সম্পর্কে সর্বশ্রী রাজকুমার মুখোপাধ্যায়, 
চঞ্চলকুমার সেন, বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও মনোরঞ্জন জান! এদের প্রবন্ধ 
গত বিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থ'গার সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে বিদ্যালয় গ্রস্থ'গার 

সম্পর্কে আলোচনার গ্রাকালে পঠিত হয়। গত “মাঘ' সংখ্যায় সম্মেলনের 
রিপোর্টে মে কথ৷ বাদ পড়ে গেছে। “পীষ'--সংখ্যায় শ্রীরাজকুমার 
মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বিদ্যালয় গ্রন্থাগার সম্পক্িত প্রবন্ধটির যে মর্ম প্রকাশ 
করা হয়েছিল তার সর্বশেষ লাইনে তার বক্তব্য সম্পূর্ণ বিপরীত হয়ে 
গিয়েছিল--এজন্য পাঠকদের কাছে ক্ষম। প্রার্থন। করি। 



কি কার এন্টি প্রতিষ্ঠানেন্্র সহাজই বাক্লোট। বাজান স্বান্ 
ভ্রীতগু.লানন্দ শর্ধ। 

আবার ভঙ্ল | গ্রন্থাগার'-এর পৃষ্ঠায় এত শীঘ্রই আঁবার আমার আবির্ভাব হয়েছে দেখে 

হয়তো আপনার ভ্রকুঞ্িত হয়ে উঠেছে । ইতিমধ্যেই আপনার! আমার নিন্দায় পঞ্চমুখ হয়ে 
উঠেছেন। আপনাদের সমালোচনার কিছু অংশ আমার কানেও এসেছে। কিন্তু প্রশংসা 

কুড়োবে বলে ভুল কলম ধরেনি। ভুল ভণ্ড ব। ভাড় নয়, ভওুল একজন গ্রন্থাগারিক মাঅ। 
উপদেশ বিতরণ বা রসহ্ষ্টি এর কোনটাই ভুলের উদ্দেশ্ট নয়। এযুগে দু'একটি নির্ষোধ ও 

পাগল ছাড়া “মথিলিখিত হ্থসমাচারে'র গ্রতি সকলেরই প্রবল বিতৃষ্জ। আজও বিষ্ভালয়ে 
আমাদের শিশুদের “সদা সত্য কথা বলিবে” এই বাণী দিয়ে হয়তো বোখধোদয় হয়; কিন্তু বয়স 

বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা৷ এই বাণীর আক্ষরিক অর্থ ও নিহিতার্থের পাথক্য বেশ বুঝে ফেলে; 
বুঝে ফেলে যে ওগুলি শুধু কেতাবী বুপি-_ঠিক আচরণীয় নয়। আর বাংলাদেশে রসিক বা 
খড়ের অভাব নেই; প্রতিযোগিতায় তাদের সঙ্গে এটে ওঠার সাধা ভুলের নেই--গ্রবৃত্তিও 

নেই। তবে এ যুগের বেশীর ভাঁগ বুদ্ধিমান লোকের মতই ভওলও 'মথিলিখিত সসমাচারে' আস্থা 

হারিষেছে। তাই সব কিছুকেই বাকাভাবে দেখা ভুলের অন্যাপ হয়ে গেছে। 
£কি করে একটি প্রতিষ্ঠানের সহজেই বারোট। বাজানো! যাম'-_-এ সম্পর্কে আমার হ্চিস্তিত 

মতামত দেব বলেই আজ এ প্রসঙ্গের অবতারণ।। আশ| করি, আমার উদ্দেশ্ট ষে অতি মহৎ 

এ সম্পর্কে বুদ্ধিমানের! সন্দেহ প্রকাশ করবেন না। তাছাড়া তার! আমার এই অভিজ্ঞতাকে 
কাজে লাগাতেও ভুলবেন না। আমার এই প্রবন্ধে আমি দেখাতে চাই যে কোন প্রতিষ্ঠানের 
আপনি যদ বারোট। বাজাতে চান তবে সেই প্রতিষ্ঠানের কর্তাব্যক্তি হয়ে কিংবা না! হয়েও 

--এর বিভিন্ন কমিটিতে থেকে কিংবা না থেকেও--এর সদশ্ত হয়ে কিংবা না হকসেও আগনি 
এই প্রতিষ্ঠানের বারোট। বাজাতে পারেন। আমার কথাটা! হয়তো একটু হেয়ালির ফত 

পোনাচ্ছে। তাহলে বিশদভাবেই বল! যাক। 
আপনার! অনেকেই হয়তে। কোন না কোন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত আছেন। কেউ দা 

নৈবেদ্ের চুড়োর কল।টিয় মত অনেক প্রতিষ্ঠানের কর্তাব্যক্তি হয়েও বসেছেন। ভুল নিজেও 
দীর্ঘকাল ধরে এমনিভাবে প্রতিষ্ঠান থেকে গ্রতিষ্ঠানাস্তরে বিরাজ করে অনেক প্রতিষ্ঠানের 
বারোট! বাজিয়ে এসেছেন। যে কোন প্রতিষ্ঠানই একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে প্রথম প্রথম বব 
নিচু জোকের চেষ্টায় গড়ে ওঠে । ওুল ভেবে দেখেছে ষে প্রতিষ্ঠানটিকে নুগ্রতিষ্টিত করতে 

গিয়ে যায়া ভুতের বেগার খাটে তাদের অধিকাংপই হয় নির্বোধ নয় গাগল। কারণ প্রতিষ্ঠান গড়ে 
দুলতে গিয়ে ধু শুধু পন্নিশ্রষ করে তাদের আয়ুক্ষয় করতে হয় মাত্র-_এছের বেদীর ভাগই এর 
হাবোগ-ছুবিধা ভোগ করতে পারে না। কিন্তু ভগুলের পরামর্ণ তো আপনি যদি কোন 
বাজানো! গোছানো স্প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানের কর্তাবাক্তি হয়ে বসতে পারেন, তাড়ুজে. আপনার 

। বিশেষ কিছুই করতে ছবে না। শুধু বধি জাগনি “দান হার আর্টটি ভালে! করে রগু রর 
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নিতে পারেন, তাহলে আমি হলপ করে বলতে পারি, অন্গগত “ছোট ভাই'-এর কখনোই অভাব 

হবে না। একথ| সকলেই স্বীকার করবেন প্রতিষ্ঠান গড়ে *তার কর্তাব্যক্তি হওয়া 
লাভজনক মোটেই নয়। সেই প্রভিষ্ঠানের গ্রতিষ্ঠালাভ সমষ্সাপেক্ষ এবং আয়াসসাধাও 
বটে; কিন্তু স্থপ্রতিষ্টিত প্রতিষ্ঠানের কর্তাব্যক্তি হওয়া মোটেই কষ্টকর নয়--আর তার 
কর্তাব্যক্তি হওয়া বিশেষ লাভজনকও বটে। প্রশ্ন হতে পারে আপনি. কোন "প্রতিষ্ঠানের 

শুধ্ শুধু বারোট! বাজাতে যাবেন কেন? কিন্ত প্রয়োজন বলেই তা করতে হবে। কথায় 
আছে, 'শতমারীং ভবেৎ বৈদ্য'--ডাক্তারীতে পশার জমাতে হলে যেমন আপনার কর্তব্য 

হবে অন্ততঃপক্ষে কিছু রোগী মার! (চিকিৎসাবৃত্তির লোকের! ক্ষম! করবেন, ভগ্ুলের জীবন 
যখন তাদেরই হাতে); তেমনি নেতা হতে গেলেও “মান, লজ্জা, ভয়--এ তিন থাকতে 
নয়-_বিবেকের দংশন সম্পূর্ন অগ্রান্থ করে কিছু প্রতিষ্ঠানের বারোট। বাঞ্জানে। আপনার 
অবশ্ঠকর্তব্য হবে; পরে আপনি একজন নামী লোক হয়ে প্রড়লে আপনার জীবনীতে লেখা 
হবে_ইনি অগুক সালে অমুক মমুক প্রতিষ্ঠানের ইত্যাদি ইত্যাদি ছিলেন। (আপনি সে সব 
গ্রতিষ্ঠঠনের বারোট| বাজিয়েছিলেন কিন। তার অবশ্য উল্লেখ খকবে না)। 

একবার যর্দি প্রতিষ্ঠানের করাবরক্তি হয়ে বনতে পারেন তবে আপনার প্রথম 

কর্তব্যই হবে প্রতিষ্ঠানের মনন্ত হিসেবে যে লব হযোগ-মৃবিধা আপনার পাবার কথা তা 
আদাম করা; এমনকি কর্মকর্ত। হিমেবে যদি কিছু অতিরিক্ত স্থযোগ-হৃবিধ। আদয়ের 

সম্ভাবনা! থাকে তার পূর্ণমত্রায় সত্ববহার করা? কিন্ধু প্রতিষ্ঠানকে আপনার কিছু দেবার 
যেন বাধ্যবাধকত| ন। থাকে ; এমন কি আপনার নময়৪। যে কাজে আপনার কোন ব্যক্তিগত 

লাভ হবে না তার জন্ত আপনার সময় এবং উদ্ভম নষ্ট কর! বৃথ|| তা! সে সথাহে কয়েক- 

ঘণ্ট। মাত্র সমমই হোক ন। কেন! আপনার মনে হতে পারে, যি কেউ এ সম্পর্কে প্রশ্ন 

তোলে তাহলে কি জবাব দেবেন? দেজন্ত ভাববেন ন|ঃ একবার একথা কেউ বলুক না, 

আপনিও তেড়ে জবাব দেবেন,_“আমি কি মাইনে পাই, না একাঙ্গ করে আমার কোন লাভ 
হচ্ছে? বরং আমি যদি এ সময়ে অন্য কোন কাজ করি তাহালে আধিক দিক 

দিয়ে আমার কত লাভ হত। কোন প্রতিষ্ঠানের কর্তাব্যক্তি হয়ে সপ্তাহে কেন মাসে। 
ছমাসে কিংবা বছরেও যদি একেবারে এতটুকু সম তার জন্ত আপনাকে ব্যয় না করতে 

হয় তবে বুঝব আপনি বাহাদুর, এমন কি আপনি ভুলেরও গুরুদেব । 
ৰ প্রতিষ্ঠানের কর্তাব্যক্তি হওয়! ছাড়াও আপনি এর বিভিন্ন কমিটির সমস্তপদ অথব! 

সভাপতি বা সচিবের প? অলঙ্কত করে থাকতে পারেন; আপনার 'যোগ্যত। আছে কিনা 

বা আপনার সময় হবে কিনা তার অন্ত মোটেই চিন্তিত হবেন না। বত বেশী কমিটিতে 

আপনার নাম থাকে তত বেশী ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হয়ে আপনার নাম প্রচারের সুবিধে 

হবে। ভবে ভঙ্ুলের একটা উপদেশ সর্ধদ। মনে রাখবেন হিটিং-এ কখনো ভূলেও সুখ 
খুলবেন না) বিজের মত চুপচাপ বলে থাকবেন, তাতে ধর! পড়বার ভদ্র থাকে না। ছি 
পনি মুখ খুললেই আপনার পাণ্ডিত্য এবং যোগ্যতা প্রবাশ হয়ে গড়তে পারে) তাছাড়া 
প্রত] হই হতেও পারে। বোবার শক নেই, সেকখ। ম্ময়ণ রাথবেন। 



১৩৭২] কি করে একটি প্রতিষ্ঠানের সহজেই বারোটা! বাজানো যায় ৪৪৯ 

কি করে- মিটিং'এর এই সব অশ্রীতিকর ব]াপার এড়িয়ে যাওয়া যাঁয় সে সম্পর্কে 
ভঙ্ল কয়েকটি পন্থ! বার করেছে। আপনাদের অবগতির জন্য তা দেওয়া হল £-- 

১।. মিটিং ডাকলে যদি সম্ভব হয় একেবারেই মিটিং-এ না যাওয়া; হার! কমিটিতে 
থাকেন অথচ মিষ্টিং-এ যাবার একেবারেই প্রয়োজন বোধ করেন না! ভুল তাদের অত্যন্ত শ্রদ্ধার 
চক্ষে দেখে থাকেন। : 

২। যদি একান্তই মিটিং-এ যেতে বাধ্য হন তবে যথাসম্ভব দেরী করে যাবেন। মিটিং 
এর সভাপতি হয়তে! আপনার দিকে তাকিয়ে মনে মনে ভাববেন_-“হি ইজ টু আপ্রি ফর দি 
নেক্সট মিটিং--কিন্ত আপনি সমস্ত কিছু অগ্রাহহ করে অগ্লানবদনে বসে পড়বেন। পাশের 
ভদ্রলোক বা! ভদ্রমহিলার সঙ্গে মিটিং শেষ না হওয়া পর্যস্ত মেকোন আলাপ আলোচনা জুড়ে 
দিতে পারেন। কেউ লক্ষা করবে না। লক্ষ্য করলেও ভাববে মিটিং-এ এততঙ্গণ কি হচ্ছিল 
আপনি হয়তো! সেটাই জানতে চাচ্ছেন। 

৩। লগিটিং'এ ঠিক সময়ে উপস্থিত হয়েও জরুরী কাজ আছে বলে কেটে পড়তে পারেন। 
অথব| সভাপতির অনুমতি নিয়েই ছুচ(রবার সভার বাইরে কাটিয়ে আসতে পারেন। যদ্দি সময়টা 
ভালভাবে কাটাতে চান তবে আর একজন সঙ্গীকেও অন্বূপভাবে বাইরে আসতে বলুন।. এট। 

সম্ভব না হলে একেবারে পেছনের আসনে বসে পাশের ভদ্রলোক বা তঙ্মহিলার সঙ্গে নিয়ন্বরে 

আলাপ করে এই সম্গয়ের যথাযোগা স্যবহার করতে পারেন। 
এ ব্যাপারে একেবারে চরম পন্থা হচ্ছে সভাপতিকে কিছুই না বলে সকলের অলক্ষ্যে 

একসময়ে কেটে পড়া--হয়তে! কেউই আপনাকে লক্ষ্য করবে না। 

বিশ্বাস করুন, এসবই ভুলের পরীক্ষিত সত্য খটনা, এর এক বর্ণও অতিরপ্রিত নয্ব। 
আপনি বলতে পারেন প্রতিষ্ঠানের কমিটিতে থেকে এসব করার অর্থ কি--তার চেয়ে না থাকলেই 

হয়। কিস্তকি করা যাবে বলুন ভুলের চেলাদের কাছে মিটিং-এর বিষয়বন্ত “বোরিং লাগে, 

অথচ ভাদের এসব প্রতিষ্ঠানের কমিটিতে ন! থাকলেও নয়। তবে প্রতিষ্ঠানের যখর! কর্মকর্ত। 

হন না--বা কমিটিতেও থাকতে চান না, এমন কি ধারা প্রতিষ্ঠানের সদশ্তও হন না তারাও 

কি গ্রকারাস্তরে প্রতিষ্ঠানের বারোট। বাজাচ্ছেন না? 

ধরুন কর্মকর্তা হতে গেলেই কিছু না কিছু দায়িত্ব নিতে হয়। সে দায়িত্ব নিতে 
যারা অঙ্থীকার করেন তারা কি প্রতিষ্ঠানের বারোটা বাজাচ্ছেন না? একজন ন! 

একজন কাউকে তো কর্মকর্ত হতেই হবে--তখন ভুলের মত লোকেরাই কর্মকর্ত। হয়ে বসে; 
আপনি যদি বুদ্ধিমান হন তবে নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে একমত হবেন যে দায়িত্ব নেওয়ার চেয়ে 
সমালোচন। কর! সহজ । সুতরাং কেউ যদি আপনাকে দায়িত্ব নিতে বলে তাতে রাজী না হয়ে 

সমালোচকের ভূমিকাই নেবেন। প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কমিটি গঠিত হয়ে খাকে কোন কোন 
বিশেষ কাজ সম্পর করার জগ্ত ) সেই কমিটিতে যদি ফেউ থাকতে রাজী না হন বে প্রতিষ্ঠানের 
কাজ চলে কি করে? স্থুতরাং না' থেকেও আপনি বারোটা বাজাচ্ছেন। আর কমিটিতে থেকে 
কি উপায়ে বারোটা বাজানে। যায় তাতো! বিশদরূপেই বল! হয়েছে। তেমনি প্রতিষ্ঠানের সাত 



৪$* গ্রন্থাগার [ ফান্তুন 

হয়ে যদি আপনি প্রতিষ্ঠানের কোন ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ না করেন তবে যেষন এর 

বারোট। বাজাতে পারেন প্রতিষ্ঠানের সাশ্ত ন| হয়েও গায়েন। আপনার অর্থ ও সহযোগিত। 
না গেলে প্রতিষ্ঠান নিশ্চই টলতে পারেনা। আপনারা একযোগে ধদি সকলেই প্রতিষ্ঠানের 

সদপা ন। হন তবে দুদিনেই এর বারোট। বাঙ্গবে। আর হদি প্রতিষ্ঠানের সাম্য হয়ে 

ভগুলবাবুর চেল! হন তাহলেও সহজেই এর বারোটা বাজাতে পারবেন। 

অবশেষে ভঙুলের চেলাদের আরও কিছু অবশ্তপালনীয় কর্তব্যের নির্দেশ দিয়ে এই 

প্রবন্ধ শেষ বরছি। 

মিটিং-এ ধার খুব বড় বড় কথ| বলেন কিন্তু বাড়ী ফিরে এসে সব ভুলে যাঁন তীদের 

ওপর ভঙলের অগাধ শ্রদ্ধ!। তারপর শেষের সেই ছয়ঙ্কর দিন যখন আনবে এবং হিসেব 

নিকেশ হবে তখন যথারীতি প্রতিষ্ঠানের অন্থান্য বন্ধুদের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দিতে তুলবেন ন1। 

একান্তই যদি দোষ দেবার মৃত কাউকে না পান তাহলে প্রতিষ্ঠানের কোন কর্মচারীর ঘাড়ে 

এই দোষ চাপিয়ে দেবেন কারণ এর! সহসা! প্রতিবাদ করতে সাহসী হবেন ন|। 

সহযোগিতার কথ! সর্বদাই মুখে বলবেন কিস্তু কেউ সহযোগিতা! করতে এগিয়ে এলে 
তীর সঙ্গে যেন অসহযোগ করতে ভুলবেন নাঁ। অন্ততঃ গুল কখনো কাউকে তার 

প্রতিষ্ঠানে যোগ দিতে বলে না। কি জানি কখন হয়তো! ভঙুলের চেয়েও ধুরদ্ধর কোন ব্যক্তির 

আবির্ভাব হবে এবং ভণ্ুলকে গদিচ্যুত করবে। 

, , ষর্দি কেউ কখনো প্রতিষ্ঠানের কোন কাজে আপনার সাহাধ্য প্রার্থন। করেন তবে সব 

সময়েই একটি জবাব দেবেন-_“আমার সময় নেই”-_-এর চেয়েও গুরুতর কাজে .আগনি জড়িত 

সেকথ। বুঝিয়ে দেবেন। বিশেষ করে সেই সাহাযয প্রার্থনা যদি আপনার নিয়পদস্থ কারো কাছ 

থেকে আমে তাহলে তে৷ কথাই নেই। 

যদি কেউ স্বেচ্ছায় নিঃস্বার্থভাবে প্রতিষ্ঠানের জন্য কিছু করতে চায় তবে তাকে অবিলঙ্ে 

নিয়ন্ত করবেন) নাহলে আপনার বাজার খারাপ হয়ে যাবার সম্ভাবনা । কথায় কথায় 

পদত্যাগ করার হুমকী দেবেন অথবা প্রতিষ্ঠান ছেড়ে দেবার বখ| বলবেন-_দেখবেন 

নিঃসন্দেহে আপনার দাম বেড়ে গেছে। 

মুস্কিল হয়েছে এই যে ভঙুলের এই সব যুগাস্তকারী চিন্তার ফসল বহন করে নিয়ে যে 
সব প্রবন্ধ সম্পাদকের দণ্চরে যাচ্ছে সম্পাদক তার অধিকাংশই ছাপতে রাজী হচ্ছেন ন1। 

্বারহটটের সম্মেলনের তীব্র সমালোটনাপূ্ণ ভুঙুলের সাইগর্ত, যুিপূর্ণ পরব তিনি 
ছাপেননি দেখা গেল) এমন কি প্রান্তি-্বীকার পর্যস্ত করেননি। সম্পাদকের বোধ হয় 

ধারণ! ছারহট্রের সম্মেলন খুব সাফগ্গযমত্তিত হয়েছে! সম্পাদকের যতে আমার লেখার মত 
কতকগুলি রলাবিস ছেপে পত্রিকার স্পেল নষ্ট কর! নাকিওুর পক্ষে সম্ভব নয়। কি অবিচার 

বলুন তো! ? এই গণতান্ত্রিক দেশে গুল কি তাঁর বক্তব্য বলবারও স্থযোগ পাবে না? 
একমাত্র সম্পাদকের 'ঢাউল' সম্পাদকীয় ছাড়া কি আর কোন লেখাই গ্রন্থাগার” পত্রিকায় 

সহজে ছাড়পত্র পাবে না? 



১৩৭২] কি করে একটি প্রতিষ্ঠানের সহজেই বারোটা বাজানো যায় ৪১১ 
এখন একবাআ আপনারাই ভরসা ! আপনার! সবাই দাবী তুলুন, ভুলের লেখা ছাঁপতে 

হবে নতুবা! স্বৈরাচারী সম্পাদকের গণ্দি ছাড়তে হবে। আগামী সংখ্যার অন্ত ডঙলের 
প্রবন্ধ “কি করে 'গ্রস্থাগার' পত্রিফাটিকে ডকে তোল! যায়* এই সম্পাদক যে ছাগবেন সে 
ভরপা আমার নেই। আপনারা এক কাজ করুন) আগামীবারে ভোট দিয়ে ভঙুলকেই 
সম্পাদক করে দিন। ভুল প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে কখনো কারো লেখাই মে আটকাবে ন|। 

আপাততঃ নাছোড়বান্দা! সম্পাদককে দেখাতে হয়েছে যে 8£০0115-এর কোন এক 
বিদ্বৎ সমিতির মুখপ্জে সম্প্রতি ঠিক এই ধরণেরই একটি প্রবন্ধ ছাঁপা হয়েছে (বিশ্বীস 
ক্ষন আর নাই করুন, এবার আর চুরিবিষ্তা নয়)। 
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বঙ্গীহ্ গ্রন্থাগাল্র প্রিঘাদ 
' গ্রীষ্মকালীন গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ শ্রেণীতে ( মে--আগষ্ট ) ভত্তি হইবার 

আবেদন পত্র ২৬শে মার্চ, ১৯৬৬ পর্যন্ত গৃহীত হইবে । আবেদন পত্র 

(মূল্য *.২৫ পঃ) ও অন্যান্য জাতব্য বিষয় পরিষদ কার্ধালয়, ৩ংহুভুরীমল লেন, 
কলিকাত।--১৪ হইতে বিকাল ৩টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত লোক মারফং 

অথবা! ৫ পঃ ৭টি ডাক টিকিট সহ স্বঠিকানা লেখা খাম পাঠাইলে 
ডাকযোগে পাওয়। যাইবে । 

ন্যুনতম শিক্ষাগত যোগ্যত! উচ্চমাধ/মিক, প্রাক্ বিশ্ববিদ্যালয় অথব! 
ইপ্টরমিডিয়েট পাশ । 

প্রবেশিকা পরীক্ষা উত্তীর্ণ ৫ বৎসরের অভিজ্ঞত। সম্পন্ন গ্রন্থাগার 

কর্সিগণও আবেদন করিতে পারেন। 
সম্পাদক 



পর্রিঘদ কৃথ। 
 জিংশ ঝঙ্গীঘ্ন-প্রছাপার্র সাজান 

ছবারহাটা। ছগলী--১৯৬৬ 
সম্মেলনে য়োগদীনকারী প্রতিনিধি/দর্শকবৃন্দের তালিকা 

ডাজঝকুমার মুখোপাধ্যায়_ত্রিবেণী হিতমাধন সমিতি সাধারণ পাঠাগার, হুগলী | 

অজজয়কুমার রায় ৫/১-এ রাজ সথবোধ মল্লিক রোড, কলিকাতা! ৩২। অজিতকুমাগ ছিজস্”, 

অন্মফোর্ড ইউনিভাপিটি প্রেস, কলিকাতা । অজিতকুমার মুখোপাধ্যায়_- যাদবপুর বিশ্ববিষ্তালয়, 
কলিকাতা ৩২ | অদিতি বন্দ্যোপাধ্যায়--বহরমণুর গাল কলেজ, মুশিদাবাদ। অনিলকুমার দত্ত 

বেলা গ্রস্থাগার, চুচ্ড়া, ছুগলী। অনিলকুমার ধেয়াসী--আমতা পাবলিক লাইব্রেরী, হাওড়া 1 
অনিলকুমার হালদার-_গুড়াপ স্থরেন্দর স্থিতি পাঠাগার, হুগলী | অনিলচন্দ্র চক্রবর্তা-_-১*এ কানাই 
ধর জেন, কলিকাত৷ ১২। অমিতাভ বন্থ-_৪এল খেলাৎবাবু লেন, কলিকাতা ২। অমিয়ভূষণ 

রায় পশ্চিম মহা] ব5ৎ ৫ছাগ।র, বজিৰ1তা1 ১। ভমূল্যচরণ ভাওারী- ওয়াদিপুর জনম্ক্ষ 

পাঠাগার, হাওড়] । অরুণকুমার ঘোষ--১৯দক্ষিণপল্লী, সোদপুর, ২৪ পরগণ। ৷ অরুণ! চক্রবর্তা-_ 

ইস্ট স্টেশন রোড, আগরপাড়া, ২৪ পরগণা। অশোককুমার চক্রবর্তা--এম, এ, এম, সি-_ 
ষ্টাফ ক্লাব লাইত্রেরী, দুর্গাপুর । অশ্বিনীকুমার বের1--বান্ধব পাঠাগার, সারাঙ্গাবাদ, 
বজবজ, ২৪ পরগণ! আনন্দপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়--গরলগাছা৷ সাধারণ পাঠাগার; হুগলী। 
স্বারতি বিশ্বাস--৪৯৪ দমদম পার্ক, কলিকাতা ২৮। আশীষকুস্ম ঘোষ--১*২ ভূপেন্জ্ বন্ধ 
আ্যাভেনিউ, কলিকাতা ৩। কণকবরণ চট্টোপাধ্যায়_-হাইভ রোড ইনষ্টিটিউট, কলিকাত! 

কমলাক্কান্ত কুমার শেওড়াফুলি, হুগলী । কমল গুহ--১৮-এ সতীশ মুখার্জারোড, কলিকাতা২৬। 
করুণান্ঘয় চট্টোপাধ্যায় কাশীরাম দাস বিস্তায়তন কাঁটোয়। বর্ধমান । কল্যাণী বহু--আশুতোষ 
হ্বীন লেন, কলিকাতা-৯ কালিগ্রসাদ মুখোপাধ্যায়_স্থহদ সংঘ লাইব্রেরী, চন্দননগর, হুগলী । 
কাশীনাথ গঙ্গোপাধ্যায়__রবীন্দ্র মৈত্র ভ্রাম্যমান পাঠাগার, কলিকাত। ১৪ । কুশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়. 

গুড়াপ নুরেন্ত্র স্বৃতি পাঠাগার, হুগলী কে, সি, দত্ত সাহিত্য আকাদমী, গ্রন্থপপ্রী বিভাগ, জাতীয় 
গ্রন্থাগার, কলিকাতা । কৃষ্ণপদ বন্দ্যোপাধ্যায়-_হেমচন্্র স্থিতি পাঠাগার, হুগলী । কৃষ্ণা দত. 

যাদবপুর বিশ্ববিষ্য।লয় গ্রন্থ'গার, কলিকাতা-৩২ | ক্ষিতিশচন্ত্র গ্রামাণিক--১৮ তুর্গাপুর লেন 

£কলিকাতা ২৭1 শ্লীতা ভট্টাচার্₹__সরকারী শিল্প ও বানিজ্য সংগ্রহশাল! গ্রন্থাগার | 
কলিকাতা ১৩। গীতা ভটাচার্য (হাজরা)__জাতীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা । গুরুদাস বন্দোপাধ্যায় 

$১ লৈলেন্র বছু রেড, শালিখা, হাওড়া । গুরুশরণ দাশগু--৬২ ফিডার রোজ, কলিকাতা ৫* 

গোপালচজ্্র পাল-_বালসী ঞ্রব সংহতি, বাকুড়া। গোপাল মার়াদগ চৌধুরী--ভজকালী জঙ্গগ্জ 
শৃতি পল্লী পাঠাগার, ছগগী। গোবিদ্দচন্্র দেবনাথ--গাইঘাটা জনশিক্ষা মন্দির গ্রাঃ গ্রন্থাগার, 
&৪ পরগণা। গোবিদ্দলাল মল্লিক কানাই স্মৃতি পাঠাপার, কলিকাতা ৬ | গোবিদ্দলাল রায় 
জাম এগার কলিকাছ। ২৭। গোলোবেন্দু ঘোব-সসাহিত্য সংসদ; ২২ আচার যু 
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রেড কলিকাতা ন। উঠল কুমার যেন--৩৩বি কালিঘাট রোড, কলিকাত! ২৫। চিয়রন 
দালস্-রিবেক- ভারতী পাঠভবন, বাক মিশন আশ্রাম, ২৪ পরগণ্! | ভিতরন দাসলছাইড' 
রোড 'ইনটিটিউট, কলিকাতা ৪৩। ছবি চক্রবর্তী__রসিকগঞ্জ ববীন্ত্র পঠিগার, ধেধিনীপুর ৭ 
জযবন্ধু চট্টোপাধায়--১৯১ দক্ষিণপর্লী, সোদপুর,। ২৪ পরগণা। জগধোহন মুখোগাঁধ্যায়-' 
আমেরিকান লাইব্রেরী, ইউ. এস. আই. এন কলিকাতা। জলি ু৭্--৩/২৯, বিবেকনগী; 
কলিকাতা ৩২। জহরমোহন দাশগুপত--৬ উমেশ মুখার্জী রোড, কলিকাতা ৫৬। 'জহরলাল' 
বহ--যাু পাবলিক লাইব্রেরী, মানু, হাওড়া । জিতেন সাহা-ঈশ্বরচ্্র পাঠ৬বন, ভে ্ভেপ্টল- 
হোম কলিকাতা ৯। জ্যোতির্ময় বদাক--১* নীলকাস্ত চ্যাটার্জ স্বীট, তুধারকান্তি সা্্যাল-- 
১৪।ডি১বি দমদম রোড, কলিকাতা ৩*। দাশরখি ভটাচার্-_-আশুভোধ স্মৃতি মন্দির গ্রামীণ. 
পাঠাগার, হুগলী। দিলীপকুমার চক্রবতখ--সেবায়তন শিক্ষণ মহাবিষ্ালয়, মেদিনীপুর 
দিলীপকুমার বস্থ_-১।২এ &্েশন রোভ, কলিকাতা ১৯। দ্রিলীপকুমার ভট্টাচার্য অক্সফোর্ড 
ইউনিভার্সিটি গ্রেস, কলিকাতা । দিলীপকুমার ভট্টাচার্য ভারতীয় ভূতত্ সমীক্ষা বেন্তরীয় গ্রস্থাগার, 

কলিকাতা । দিনেশচন্ত্র সরকার-_রাজ্য বেন্ত্রী় গ্রন্থাগার, কলিকাতা! । দীপকচন্দ্র দত্ব--আমতা 
পীতান্বর হাই স্কুল, আমতা, হাওড়া | দ্ীপকরঞ্জন চক্রবর্তী-_-যাদবপুর বিশ্ববিষ্ালয় লাইস্রেন্ী, 
কলিকাতা । ছুলালচন্দ্র চক্রবর্তী--অদ্বৈত আশ্রম লাইব্রেরী, কলিকাতা ১৪। দেবনারায়ণ 
দ্ত--বেলমুড়ি নেতাজী তরুণ নজ্য পাঠাগার, বেলমুড়ি, হুগলী। জ্ঁবতারা মুখোপাধ্যায় 
»-ইতিয়ান মিউজিয়াম লাইব্রেরী, কলিকাত1 ১৩। অগেজ্রনাথ চট্টোপাঁধ্যায়--বিশ্বভারভী- 
পোঃ শাস্তিনিকেতন বীরভূম । নচিকেত। মুখোপাধ্যায় জাতীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা ২৭। 

নন্দিত দে-_কলিকাতা। ননীগোপাল বন্দে]াপাধ্যায়-_ত্রিবেণী হিতসাধন সমিতি সাধারণ 

পাঠাগার, ভ্রিবেণী, হুগলী । নারায়ণচন্দ্র চক্রবতাঁ-_বি ৫৪।ই মোতিবাগ (সাউথ ), নিউ দিল্পী। 
নারায়ণচন্ত্র চক্রব্তাঁ--৭ রাধানাথ মল্লিক লেন, কলি: ১২। নিতাইঠাদ ঘোষ--১৫ ফেছু 
চ্যাটার্জী প্রীট, কলিকাত।| নিমাইচাদ ঘোঁষ-১৫ বেচু চ্যাটাজাঁ হ্রিট, কলকাতা । নির্ঘগ 

কুমার মাঁয়া--কল্যাণব্রত সজ্য গ্রন্থাগার, বৃন্দাবনপুর, হাওড়া । নির্মলেন্দু বন্দোপাধ্যায় 

বিস্তামাগর় পাঠাগার, পোঃ ও গ্রাম পুলসিট। মেদিনীপুর | নির্ধলেন্দু মুখোপাধ্যায়--৩/১, ঘোলা 

্বোড, কলি; ৫৬» | নিশিকান্ত চটোপাধ্যাক_-বাদল সাধারণ গ্রন্থাগার, বালী; হাওড়া। নিশগীথকুমায 
বে--হেষেন্্ স্থৃতি পাঠাগার, হুগলী । নীহারকাস্তি চট্টোপাধ্যায়-_-৪*২ কালীঘাট ঝোভ, 
কলিঃ ২৬ | পা়ালাল দাঁস-_মনীন্দ্র পাঠাগার সঙঘ, কাষ্ঠনালী দঈশ্বরদহঃ) জলপাই, মেদিনীপুষ। 
পার্ধভী মাইতি--মস্কগবধ রবীন্দ্র পাঠাগার, মেদিনীপুর। পি, স্ত্রাঙ্মনিয়াম--১৮৩৬ ডে।ভার 
লেন, কি: ২৯1 পূর্ণেন্দু প্রামাণিক- মাইকেল মধুস্থদন লাইব্রেরী, কলিং ২৩। প্রণবানন্দ জানা 
স্পপরিলংখ্যান বিভাগ, কলিকাত। বিশ্ববিভ্ভালয়,কলি: ১৯ প্রতিমা সেনগু8--১৮।৩ ফার্ণ মো, 

কলি: ১৯। গ্রমীলচন্জ্র বহু--হুরধাষ, মধ্যমগ্রাম। ২৪পরগণ|। প্রাপগোবিদ্দ হত--৩৭২1৫-এ 
রলারোভ সাউথ, কলি; ৩৩। . পাঁচগোপাল চট্টোপাধ্যায়-স্গড়ন্ভবানীপুর রামপ্রসন্প বিস্তা" 
নিষেতন প্রাক্তন ছা সমিতি ও সাধারণ ( পল্লী) পাঠাগার, পেঁঃ চিত্রসেমপুর হাও্কা। 
হাগিকৃষণ রায়-১৪-এ। মহারাঁজ.নদারুমার় রোড কলি; ২৯। : হযপরুজার মুখোপাধ্যায-১১ই 
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মলোছয় পুকুর রোড, কলি ২৬। বলাই শল--গাইঘাটা জমশিক্ষা মন্ছির গ্রামীণ পাঠাগার, 

২৪ পরগণ|। বাণী বন্থ--৩এ, ফরভাইস লেন কলি: ১৪। বালানন্দ পা্ডে--২৬ শঙ্করীতল। রী 
কলিঃ। বানদেব সাহা--১২।লি, বত্ীদাস টেম্পল রী, কলি: ৪। বিনয়কষ্ণ মাইডি--. 
গড়বালিয়া রাখালচন্তর মালা, ইন্টিউশন, হাওড়া । বিজয় চক্রবর্তী--হুহদসজ্ঘ লাইব্রেরী, 

চদননগর, হুগলী। বিজয়পদ মুখোপাধ্যায়--কেন্ত্রীয় গ্রস্থাগারঃ কলিকাত। বিশ্ববিষ্ঠালয়, 
কলিকাতাঃ ১২। বিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায়--৮ অনস্তরাম মুখাজ লেন, হাওড়া । বিভাবন্থ ঘোষ 
- উন্্মপুর, আগরপাড়! ২৪ পরগণ!| বিভূপ্রসাদ বন্থ--রামকষ মিশন শিক্ষামন্দির গ্রন্থাগার, 
সরিষ! ২৪ পরগণা। বিমলকুমার মাইতি-_সবুজ গ্রন্থাগার, নিজবালিয়া, হাওড়া । বিমলচন্্র 
চট্োপাধ্যায়-_-রাষকৃষ্ঃ মিশন আশ্রম গ্রন্থাগার, নরেকন্পুর, ২৪পরগণা। বিমলনারায়ণ স্থুর-_ 

. ৭৫ বকুলবাগান রোড, কলিঃ ২৫। বিষপদ জানা-_চৈতস্থপুর, শহীদ পাঠাগার, মেদিনীপুর । 

শা 

বিদ্বমঙ্গল ভট্ট চার্ধ-হাওড়া জেল! কেন্দ্রীয় পাঠাগার, হাওড়া । বিশ্বনাথ সিংহ--খলিসানি 

পাঠাগার, চন্দননগর, হুগলী। বিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধযায়_-রিজিওন্তাল কাউন্সিল অব 
চারটার্ড আকাউটেন্ট অব ইও্ডয়াঃ কলিকাতা ১৬। বীরেন্্রনাথ দাস--+৪1১বি, রাধাগ্রসাদ 

লেনঃ কলিং ৯। বেচারাম ঘোষ-রামপাড়। মোক্ষদাময়ী পাঠাগার পোঃ দক্ষিণ ডিহি, হছগলী। 

বৈষ্যনাথ মাই তি--লবুজ গ্রন্থাগার, নিজবালিয়া, হাওড়া । ভবরঞুন দাস চাকলাদার--মহারাজ। 

অপীন্দ্রচন্র কলেজ, কলি: ৩। ভবানীগ্রসাদ মুখোপাধ্যায়- আশুতোষ স্বতিমন্দির গ্রামীণ 
পাঠাগার, ২৪ পরগণা। ভবানীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়--২৬ শাখারীটোলা ক্্ীট, কলি; ১৪। 
তান্ুপ্রফাশ সিংহরায়--বিবেকানন্দ পাঠাগার, দ্বারহাট্র।, হুগলী। ভারতী গুহ মজ্যদার--রাণী 
বিড়ল। কলেজ, কলিকাতা । ভূপতিরগন বিশ্বাম-৮৭ ফিডার রোড, কলি: ৫৬। 

ভৌলনাথ কর-"মহানাদ সাধারণ পাঠাগার, হুগলী । ভোলানাথ দেবনাথ-মনোহরপুর । সাধারণ 

পাঠাগার, হুগলী । ভোলানাথ পাঁল--মগরা সাধারণ প1ঠ।গার, পোঃ মগরা, হুগলী । মদন আঢ্য-- 

পুরশ্তরা কিশোর গ্রন্থাগার, ছগলী। মদনগেপোল ঘোষ--ঞ্রুব সংহতি, খালসী, বীকুড়া। 
মদনগোপাঙ ঘে।ষ-_দাহাপুর লাইব্রেরী, কলি: ৩৮। মণিমোহন প্রামাণিক--্গ্রীরামপুর বন্ধিম 
স্থতি পাঠাগার গ্রাঃ ও পোঃ আড়ি, শ্রীরামপুর, হগলী। মণীন্দ্রনাথ ঘে।ষ--উত্তরব।হিনী লাইব্রেরী, 

শিয়াখোল!, হুগলী | মদীন্দ্রনাথ ঘে।য-_-২২৭ রাসবিহারী এভিন্া, কলিং ১৯। মনোজকুমার ঘে!ষ 

_"ভত্লেখবর সাধারণ পাঠাগ।র, ভত্বেশ্বর, হগলী। মনোজ রায়-_-কলিকাত। বিশ্ববিষ্ঠালয় কেন্দ্রীয় 

গ্রন্থাগার কলিঃ ৩২। মনোৌভোষ চট্টোপাধ্যায়-_-২৯।৬লি চেতরা সেপ্টাল রোড কলি; ২৭ 

মদোরঙন চক্রবর্তী--যাদবপুর বিশ্ববিষ্ঠালয় গ্রস্থাগার, কলি: ৩২ । মনোরগ্রন জানা--গড়বালিয়! 
রাখালচন্্র ইনগিটিউশন, হাওড়া । মহাদেব দাস--ভজেখর সাধারণ পাঠাগার, ভদ্জেশ্বর, হুগলী | 

মজলপ্রসাদ সিংহ-যাঁদবপুর বিশ্ববিস্ভালয় গ্রস্থাগার, কলি ৩২। মগ গুহঠাকুরতা- জাতীয় 
গ্রন্থাগার, কলি; ২৭। মু বন্দ্যোপাধ্যায়--যাদবপুর বিশ্ববিষ্ঠালয় প্রন্থাগার কলি; ৩২। মাধব 

দাস--যৃতীমদাস লেবাসমিতি, গ্রাঃ দেবীতলা পোঃ ইছাঁপুর, ২৪ পরগণা। মানস মাইভি-- 
অনি পাঠাগার লঙ্ঘ কাষ্ঠনালী ঈশ্বরদহ,. জরপাই, মেদিনীপুর | মৃত্যুর গলোপাধ্যায়-- 
দৃরপুর রামকফ লাইব্রেরী, হাওড়।। স্বনালকাস্তি কুমার--শেওড়াফুলী, হুগলী । মোফিনী মোহ 
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দাস ঠাকুর--জানদাস পল্লীমঙগল সমিতি আঞ্চলিক গ্রন্থাগার, বদ্ধমান। ঝ্নণজিৎকুমার পাল--রবীন্ 
মৈত্র ভ্রাহ্যমাণ পাঠাগার, ৮২ ডঃ স্থরেশ দরকার রোড, কলি: ১৪। ববীন চক্রবর্তী-_যুক্তকেশী 
নাধারণ পাঠাগার, হুগলী। রমল! মজুমদার-_বুটিশ কাউদ্সিস লাইব্রেরী, কলিকাতা । রমাপ্রসাঁদ : 
সেন--আই।৪ )ঘাষতীন গল্পী, কলি ৪৭। রাধাবিনোদ স্থুরাল--কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয় কেন্দ্রীয় 
গ্রন্থাগার, কলিকাতা! ১২। রামরঞ্ন উট্টাচার্য-__জেলা গ্রন্থাগার, তষলুক, মেদিনীপুর । রাঁসবিহারী 

মি্র__চানক পাঠাগার, তালপুকুর, ব্যারাকপুর, ২৪পরগণা । রেখা চট্টোপাধ্যায়-_নিখিল ভারত 
বঙ্গভাষ! প্রসার. সমিতি, কলিকাতা । জালিত মুখোপাধ্যার--উত্তরপাড়৷ সারশ্বগ্ণ্ঈম্মেলন, 

উত্তরপাড়া, হুগলী । 'শচীনন্দন দে--তিলক সাধায়ণ পাঠাগার, ভাগার হাট, হুগলী । শটীন্তর 
ঘোষাল--মকালপৌষ নগেন্্রনাথ:সাধারণ পাঠাগার, পোঃ অকালপৌধ, বর্ধমান । শভভূচরণ পাল-- 
৩৭ ৪, জি, টি, রোড, হাওড়া ৬। শাস্তিপদ ভট্ট চার্য--২ বিদ্যাসাগর ইরা, কলিঃ ৯। শান্তিময় মিত্র-- 

জাতীয় গ্রস্থাগার, কলি;২৭। শিবব্রত শ্বোষ? ভারতীয় ভূতত্ব সমীক্ষা কেন্ত্ীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা 

শিবশস্কর মিত্র-কলিকাতা বিশ্ববিভালয়, কলিঃ ১২। শিবাণী ঘোষ-_ওনং নফর কু রোড 

কলি; ২৬। শিবেন্দু মাক্লা-__গড়বালিয়া, হাওড়া । শুবনারায়ণ সিংহ-_হিন্দী হাই হ্কুল লাইব্রেরী, 
কলি; ১৬। শেখ আবছুল হহিত-_বালক সঙ্গ পাঠ।গার, পোঃ পাঁচলা, ধুনবী, হাশুড়।। শেখ 

মোহম্মদ ইসলাম-_-বালকসঙ্গ পাঠাগার পাঁচলা, পোঃ ধুনবী হাওড়া । শোভা ঘোষ-_৬৫।১,এফ 
পল্সপুকুর রোড, কলিঃ। শোভা চক্রবর্তা-_চৈতন্তপুর শহীদ পাঠাগার, মেদিনীপুর । শ্বেতবাহন 
রায়-বনপাশ প্রগতি পাঠাগার, বর্ধমান। বগীচন্। সাধুখ।-__ভাঙর পাবলিক লাইব্রেরী, ২৪ 
পরগণ! । জত্যরঞ্জন আচার্য _হাইড রোড ইনগ্রিটিউট, কলিকাতা: ৪৩। সনৎকুমার চট্টোপাধ্যায় 

_কেন্ত্রীয় জেলা গ্রস্থাগার, হুগলী । সিদ্ধেশ্বর পাল-_প্যারীমোহন স্বতি পাঠাগার, ফিডার 
রোড, কলি; ৫৬। স্থকুমার ভষ্টাচার্য-_মুক্তকেশী সাধারণ পাঠাগার, হুগলী । স্থচিত্র। ঘোষ__ 
১বি, রাজ! লেন, কলিঃ ৯। সুচিত্রা ঘোষ_-২।ডি, কেদার বস্তু লেন, কলিঃ ২৫। নুধাময় 

উ্টাচার্ধ--হৃহদসংঘ লাইব্রেরী, চন্দননগর, হুগলী | ুধাংস্ত শেখর দে-_-জেলা কেন্দ্রীয় পাঠাগার, 

হাওড়।। স্থধেন্দু চক্রবর্তী_ যতীনদাস সেবা সমিতি, মাঝেরপাড়া, ইছাপুর ৷ হুনীলকান্তি কুমার-. 

শেওড়াফুলি, হুগলী স্থনীলকুমার রায় _রাজ্য কেন্তরীয়গ্রস্থাগার, কলি ৫*। কনীলভৃষণ ওহ 
--৮২ বেলগাছিয়া রে।ড, কলিকাতা ৩৭। ম্্ধীর ঘোষ--১৫।বি, রামকাস্ত বস্থ দ্রীট, কলিং ৩। 

হুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়__-কলিকাতা বিশ্ববিষ্ালয়, কলিকাতা! ১২। সুশান্ত মুখোপাধ্যায়-- 
'রালগাছা, সাধারণ পাঠাগার, হুগলী । স্েহময় নন্বী-_-জাতীয় গ্রন্থাগার, কলি ২৭। স্বামী 

প্রেমানন্্ তীখ-_বান্ধব পাঠাগার, সারাঙ্গাবাদ, বজবজ, ২৪ পরগণ]|। হরগ্রসাদ বন্য্যোপাধ্যায়__ 
কুমিরকোলা প্যারীমোহন গ্রামাঞ্চলিক পাঠাগার, পোঃ রূপস্বা, বর্ধমান । হরিগোপাল রায়-_ 

রায়গুণাকর ভারতচন্ত্র স্বৃতি সাহিত্য মন্দির, গেড়ো, ভাওড়া। হুরেন দেবনাথ সাহাপুর 
জিবেরী, কলিঃ ৩৮। হাজারীলাল মণ্ডল-_রাহাহাটা রামীসঙ্ঘ রুরাল লাইব্রেরী, ২৪পরগণা। 
কমার চট্টোপাধ্যায়-__লারদাপলী বিবেকানন্দ পাঠাগার, ২৯ পরগণা। 

88300186100 ০৪. 



বিজ্ঞন্ত 
১৯২৬ সাঞের সংবাদপজ রেপি্টেশন (ফেস) আইনের» গার! অহী াদিকাদ 

ও কড্যাত্যি বিষয়ক বিবৃতি £ 

১" বে সথান হইতে প্রফাশিক হয় ৭ তাহা কিস াদি পরন্থাগায় পরিষদ, 
“. এ কের গ্র্থাগার,' ফলিফাতি। বিখবিদ্তালয, ফলিকষাতা_-১২। : 

* ২। প্রকাশের সময়ের ব্যধধাদ-.অসিক 
৩) মৃ্রকেক্স নাঘ--লৌর়েজমোহন গঙ্গোপাধ্যায় 

জাতি-ভাষভীয় 

ঠিকানা--১০১ ভূক বন্ধ 'এ্ভনিউ, কলিকাভা--৪ 
প্রকাশফের নাষ--সৌরেসযোহন গঙ্গোপাধ্যায় 

আতি--ভারতীয় 

1 টিকনা--১০৭১ ভূপেঙ্জ বন্ধু এভেনিউ, কলিকাতা--৪ 

 'অম্পাঁকের নাষ-_ নির্মলেছগু মুখোপাধ্যায় 
জাতি__ভারতীয় 
ঠিকানা -:৩১।১ ঘোলা রোড, বেলখরিয়া, কলিকাতা--$৬ 

বত্বাধিকারী-_বন্দীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, ক্ষেত্রীয় গ্রস্থাগার, কলিকাতা 
বিশ্বধিস্তালয়,ক পিকাতা--+১২ | 

আমি সৌরেন্দ্রমোছন গঙ্গোপাধ্যায় এতর্থারা ঘোষণা করিতেছি যে উপরিউক্ত 

আজ 

বিবরণ সমূহ 'আমার জান ও বিশ্বাসমত সম্পূর্ণ লত্য। 

.. তারিখ- ূ 
২৮শে ফেব্রুয়ারী, বাঃ সৌরেক্সমোছন গয়োপাধ্যায় 

১8৯৬ প্রকাশক 








